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Weer betere veiligheidscijfers in 
gemeente De Bilt

door Guus Geebel

‘De cijfers bevestigen het beeld dat we in de gemeente De Bilt op het gebied van veiligheid al 
een aantal jaren hebben. Dat neemt niet weg dat het een enorme deuk in je veiligheidsgevoel 

slaat als zich een ernstig feit in je omgeving voordoet’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen bij 
de presentatie van het veiligheidsbeeld 2014. Evenals het jaar daarvoor daalde het totaal aantal 

misdrijven in de gemeente De Bilt in 2014 met vijf procent.

‘Met name bij woninginbraken 
hebben we met een stevig dalende 
tendens te maken. Op zich is dat 
wel een beetje uniek. We zijn nog 
steeds een gemeente die sociaal, 
economisch en demografisch ver-
gelijkbaar is met gemeenten die te 
maken hebben met een toename 
van het aantal woninginbraken. Dat 
heeft deels te maken met preventie-
ve acties die we doen, zoals Burger-
net en het project Waaks!. Het di-
rect melden van verdachte situaties 
schrikt wellicht inbrekers af.’ 

Huiselijk geweld
Een opvallende ontwikkeling is de 
toename van huiselijk geweld en 
jongerenoverlast. De burgemeester 
wil dat wel nader duiden. ‘De po-
litie zet de laatste jaren stevig in 

op huiselijk geweld en investeert 
in het uit de taboesfeer halen hier-
van. Ik denk dat het maatschap-
pelijk steeds minder geaccepteerd 
wordt dat er huiselijk geweld is. Je 
ziet dat mensen sneller bereid zijn 
aangifte te doen, ook door aandacht 
die hiervoor is op tv. Er zijn nu ook 
buren die de politie bellen om eens 
te komen kijken. Bij aantreffen 
van huiselijk geweld zoekt de po-
litie eerder naar mogelijkheden om 
slachtoffers aangifte te laten doen. 
Je zou kunnen zeggen dat er altijd 
meer huiselijk geweld is geweest 
dan in het verleden werd gemeld. 
Het is goed dat dit blootgelegd 
wordt en strafrechtelijk optreden 
mogelijk wordt. Je ziet het ook in 
de toename van het aantal geval-
len van huisverbod dat ik opleg. In 

2014 werd dit middel zeven keer 
toegepast.’

Overlast
Ook op de toename van jongeren-
overlast geeft de burgemeester een 
toelichting. ‘Die heeft voor een 
groot deel te maken met de opening 
van Het Lichtruim. Toen de appar-
tementen daar pas bewoond waren 
leidde dat tot een toename van het 
aantal meldingen. Er is een handte-
keningenactie gehouden, die vooral 
te maken had met de hekken rond 
de kinderboerderij, maar de actie 
richtte zich ook op het ervaren van 
jongerenoverlast. We hebben daar 
stevig op geïnvesteerd. Raadsle-
den zijn gesprekken aangegaan en 
later werd dat overgenomen door 
het jongerenwerk, de politie en de 

wijkcontactambtenaren. We zien 
nu dat het aantal meldingen fors 
afneemt.’ Wijkteamchef Henri van 
Nijhuis constateert dat ook het 
zachte voor- en najaarsweer mee-
speelde. Daardoor gingen jongeren 
vaker de straat op.

Bel 1-1-2
Het veiligheidsbeleid in de ge-
meente is niet alleen gestoeld op 
cijfers, maar ook op het verste-
vigen van het veiligheidsbeleven 
van mensen. Preventiecampagnes 
en mensen het gevoel geven dat 
ze invloed hebben op de veiligheid 
in hun omgeving helpen daarbij. 
Je kunt mensen attent maken op 
dingen die ze zelf kunnen doen en 
ook het project Waaks! helpt daar-
bij. We maken mensen doorlopend 
bewust van de veiligheid in en om 
het huis. Zorg in de donkere maan-
den dat de buitenverlichting werkt. 

Zorg ervoor dat je ’s avonds zicht 
hebt op wie er voor je deur staat als 
er gebeld wordt. Kijk om je heen en 
wees attent op verdachte situaties. 
Henri van Nijhuis benadrukt om bij 
verdachte situaties altijd 1-1-2 te 
bellen. ‘Liever honderd keer teveel 
gebeld dan één keer te weinig.’

Grote zaken
Wat fietsendiefstal betreft is sta-
tion Bilthoven een hotspot, maar er 
wordt een opvallende toename ge-
constateerd van fietsen die bij wo-
ningen worden weggenomen. Grote 
zaken kende de gemeente ook in 
2014. De dood van Els Borst heeft 
grote impact gehad op het veilig-
heidsbeleven van mensen. Dat geldt 
ook voor de recente woningoverval-
len kort achter elkaar in Holland-
sche Rading en aan de Soestdijkse-
weg Zuid. In deze zaken wordt nog 
steeds onderzoek uitgevoerd.’

Bloemen voor afvalbak
De gemeente De Bilt geeft inwoners en bedrijven vrijblijvend de gelegenheid om een van de 224 

afvalbakken te adopteren. Zij doet dit om geld vrij te maken voor het groenonderhoud. Het 
gaat naar schatting jaarlijks om dertigduizend euro.

De gemeente De Bilt laat in ie-
der geval 190 afvalbakken staan, 
vooral op druk bezochte loca-
ties als winkelcentra, bij ont-
moetingsplekken, in parken, bij 
bushaltes en langs de zogeheten 
snoeproutes van scholen naar su-
permarkten. Ook de hondenhaltes 
en blikmikkers blijven staan. De 
afvalbakkenadoptie gaat niet ten 

koste van de werknemers van 
Biga, zegt de wethouder: ‘De ge-
meente zorgt voor vervangende 
opdrachten.’ De adoptie van af-
valbakken is een van de onder-
delen van het beeldkwaliteitsplan 
‘Zicht op groen’.

Aanmeldingen
In de eerste week van de adoptie-
campagne meldden zich direct ne-
gen inwoners. De adoptanten ont-

vangen handschoenen, een sleutel 
voor de afvalbak, een rol vuilnis-
zakken en een adoptiesticker. Zij 
legen vervolgens vrijwillig de af-
valbak zo vaak als nodig is.

Afgelopen donderdag feliciteerde 
wethouder Jolanda van Hulst 
mevrouw Riemke Putz, die als 
eerste inwoner een openbare 
afvalbak adopteerde.

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Full colour
prints

en drukwerk

www.parelpromotie.nl
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

Groenekanseweg 246a • 3737 AL Groenekan
0346 213736 • info@kikaccountants.nl

www.kikaccountants.nl

AdministrAties
AccountAncy
beLAstinGen
sALArissen
pensioen

bedrijfsAdvies
vermoGensAdvies

inkomstenbelasting !!!
Wij verzorgen uw aangifte



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

1/2 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
1/2 • 9.30u – Dienst (10.00 uur)

bij Hervormde Gemeente Blauwkapel
in Groenekan

1/2 • 18.30u - Ds. C.J. Barth

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
1/2 • 10.30u – ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

1/2 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
1/2 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

1/2 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok 
1/2 • 17.00u - Ds. A.P. van de Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

1/2 • 10.00u – ds. M. v.d. Zwan, 
Voorbereiding H.A.

1/2 • 19.00u – ds. W.J. Dekker

Pr. Gem. Immanuelkerk
1/2 • 10.00u – ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
1/2 • 10.00u – mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
1/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
1/2 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
1/2 • 10.30u - Ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
1/2 • 10.00u – ds. J. Hoek

1/2 • 18.30u – ds. R.W. de Koeijer

Herst. Herv. Kerk
1/2 • 10.30 en 18.00u - Dhr. Bijl

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

1/2 • 11.00u – ds. R. Alkema, 
Viering en Dankzegging

Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

1/2 • 10.00u – ds. G.H. Kruijmer
1/2 • 18.30u – ds. H. Markus

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

1/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
1/2 • 9.30u – ds. R. Alkema

Viering en Dankzegging
Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
31/1 • 19.00u - Woord-
en Communieviering

 1/2 • 10.30u - Familieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

1/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
1/2 • 10.00u - Prof. Dr. G. van den Brink

1/2 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Inloopmiddag Stichting Welzijn 
bewoners Lage Vuursche

Donderdagmiddag 29 januari 
a.s. organiseert de Stichting Wel-
zijn Bewoners Lage Vuursche 
de eerste inloopmiddag van het 
jaar 2015 in het dorpshuis De 
Furs aan de Slotlaan te Lage 
Vuursche. Deze middag is er 
een optreden van de heer Gustav 
Rosink die met zijn keyboard 
veel bekende meezing liedjes zal 
spelen. Het dorpshuis is open 
vanaf 13.30 uur en de middag 
begint om ongeveer 14.00 uur. 
De entreekosten bedragen 3 euro 
per persoon. Voor meer nieuws: 
website van de Stichting Welzijn 
www.welzijnbewonerslagevuur-
sche.nl

Filmhuis The Impossible

Het nieuwe seizoen bij Film-
huis De Woudkapel begint op 29 
januari met de vertoning van de 
aangrijpende film The Impossi-
ble over de tsunami in 2004. Alle 

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

filmavonden in De Woudkapel 
aan de Beethovenlaan 21 begin-
nen om19.30 uur.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 31 januari a.s. staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt U uw hand-
tekening zetten onder petities, 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de Mensenrechten 
beperkt en geschonden worden. 
Ook is er informatie over Amnes-
ty zelf.

Oud papier Westbroek

Op zaterdag 31 januari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 
uur aan de weg op of de daar-
voor bestemde plaatsen te zet-
ten. Inwoners van de nieuwbouw 

& Geersing

Bel bij overlijden
06 51 24 77 43
Koop Geersing, uitvaartverzorger

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 
Gevestigd te Maartensdijk

‘Ik ben er voor u, dag en nacht.’
Chr. begrafenisverzorging 

De Bruijn 
Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen
in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Haar bank is leeg,
haar stem doet zwijgen,
maar in ons hart,
zal zij altijd blijven.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootoma

Maria Carolina Boshuis – van Esterik
~ Rie ~

Sinds  28 april 1986 weduwe van Gijs Boshuis

* Maartensdijk, 24 december 1926                     † Maartensdijk, 21 januari 2015

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Familie G. Boshuis
Zwanebloem 13
3738 TL Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in Bilthoven plaatsgevonden.

.

 There are times when all the world’s asleep,
 the questions run too deep
 for such a simple man.

Supertramp, Logical Song

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. 
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. 

Wij moeten nu afscheid nemen van onze lieve vader, 
mijn schoonvader, onze opa, mijn broer en mijn zwager 

Jan Steen
weduwnaar van Corrie Steen-Frankhuisen

in de leeftijd van 69 jaar. 

 Natasja en Jeroen (in liefdevolle herinnering)

 Erik en Lizzy 
 Kayra, Hayden 
 Lex en Hilde Steen 

Correspondentieadres: 
Torenstraat 15 
3732 DW  De Bilt 

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 
28 januari van 20.30 tot 21.00 uur in uitvaartcentrum Tap DELA, 
Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven. 
De plechtigheid, voorafgaand aan zijn crematie, vindt op donderdag 
29 januari om 13.00 uur plaats in aula 1 van crematorium Daelwijck, 
Floridadreef 7 te Utrecht. 
Na afloop komen we graag samen in de ontvangkamer om 
herinneringen te delen.

worden verzocht ook de contai-
ner op de vertrouwde plek neer 
te zetten.

Oud papier Hollandsche Rading

Zaterdag 31 januari wordt door 
muziekvereniging Kunst & 
Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Parkinson Café Bilthoven 

Op maandag 2 februari zal drs. 
Ad Nouws, psycholoog, een pre-
sentatie geven in De Koperzaal 
van Zorgcentrum De Koperwiek, 

Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
De heer Nouws kan bogen op 
een uitgebreide ervaring in het 
werken met mensen die bekend 
zijn met de ziekte van Parkin-
son. Hij is al ruim 20 jaar actief 
bij de Parkinson Vereniging 
en onlangs is zijn boek ‘Mijn 
denken stottert vaak meer dan 
mijn benen’ uitgekomen. De 
invloed van de diagnose Parkin-
son op de relatie heeft voortdu-
rend zijn belangstelling gehad. 
Mensen met de ziekte van Par-
kinson, naasten en belangstellen-
den zijn weer van harte welkom. 
De bijeenkomst begint om 14.30 
uur. De toegang is gratis, maar 
een bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. Info bij Ankie van Dam, 
tel. 0346-211814 of via e-mail 
b.van.dam@hetnet.nl.
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Vereniging ‘Vrienden van 
Blauwkapel’ zoekt vrijwilligers.

door Henk van de Bunt

Aan de rand van de stad Utrecht, in 
fort Blauwkapel, staat het kleinste go-
tische kruiskerkje in Nederland. Het 
kerkje is ooit als rooms-katholieke fa-
miliekapel in 1451 gebouwd, werd in 
de Reformatie een protestantse kerk 
en wordt al weer meer dan een halve 
eeuw door de Vereniging Vrienden 
van Blauwkapel gebruikt als Oecu-
menische Onderwegkerk. Men is nu 
naarstig opzoek naar aanvulling van 
het aantal vrijwilligers. 
De vereniging telt een kleine 200 
leden en wordt vertegenwoordigd 
door een bestuur en werkgroep van 
zo’n twintig vrijwilligers. Voorzit-
ter Toos Vinkenborg: ‘Het bestuur 
en de werkgroep organiseren gods-
dienstige en culturele activiteiten 
in en rond het kerkje Blauwkapel. 
Ieder jaar worden er vanaf Pasen tot 
en met de eerste zondag in novem-
ber, tijdens de Advent en op kerst-
avond oecumenische kerkdiensten 
voor ‘mensen onderweg’ gehouden. 
Hierbij zijn steeds twee werkgroep-
leden aanwezig’. 

Akoestiek
De kerk heeft een prachtige akoes-
tiek en veel koren en ensembles 

treden daarom graag op in Blauw-
kapel. Op de laatste zondagmidda-
gen in mei, juni, augustus en sep-
tember organiseert de vereniging 
gratis toegankelijke concerten met 
after-party, die door zo’n 80 tot 100 
mensen bezocht worden. Voor ge-
interesseerden die iets meer over 
de geschiedenis van de kerk en het 
kerkdorp willen weten is het moge-
lijk om tegen een kleine vergoeding 
in het kerkje een PowerPoint pre-
sentatie te krijgen.

Locatie
De unieke locatie, de kleinschalig-
heid -140 stoelen- en de serene sfeer 
die het interieur uitstraalt maakt 
Blauwkapel bijzonder gewild als 
locatie voor ‘trouwen en rouwen’, 
maar ook verenigingen en bedrij-
ven gebruiken het kerkje graag 
voor een jaarvergadering of lezing.  
 
Een lid van de werkgroep treedt 
hierbij op als gastvrouw of gast-
heer. Secretaris Ben van Hoeflaken: 
‘Tijdens de winterstop van de oecu-
menische diensten bereiden enkele 
werkgroep-leden voor een groep 
van maximaal dertig ‘vrienden’ van 

Blauwkapel en overige belangstel-
lenden gezamenlijke maaltijden op 
de derde zondag in januari, februari 
en maart in een nabijgelegen eetge-
legenheid (kazemat) in fort Blauw-
kapel. Voor deze maaltijden bestaat 
grote belangstelling. Kortom, in en 
rond het kerkje Blauwkapel bruist 
het anno 2015 van de activiteiten’.

Vrijwilliger
Door natuurlijk verloop zijn er in 
de werkgroep enkele vacatures ont-
staan. De ‘overblijvers’ zoeken nu 
geïnteresseerden, die als vrijwil-
liger willen helpen bij één of meer 
van de activiteiten in en rond het 
kerkje van Blauwkapel. Bestuur en 
werkgroep vormen een enthousiast 
en gezellig team en heten nieuwe 
vrijwilligers na een informatief ge-
sprek van harte welkom. 

Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met voorzit-
ter mw. Toos Vinkenborg (tel. 030 
2732827), met secretaris Ben van 
Hoeflaken (tel. 030 2287342) of 
per e-mail kerkblauwkapel@hot-
mail.com. Zie ook evt. website: 
www.onderwegkerkblauwkapel.nl.

Toos Vinkenborg en Ben van Hoeflaken naast het Het Van Eynde/Van Peteghem orgel in het kerkje van 
Blauwkapel.

KBH Muziekmarathon
Zaterdag 24 januari was het precies 115 jaar geleden dat de KBH werd 
opgericht. Vanaf 8.00 uur tot 23.00 uur was het feest in het verenigings-
gebouw. Het was een dag met verschillende thema’s, waarin met elkaar 
muziek maken centraal stond. Tijdens de pauzes werden veilingen ge-
houden. Bovendien kon het publiek geld bieden om een muziekstuk te 
horen.

Burgemeester Arjen Gerritsen en wethouder Kunst en Cultuur Hans 
Mieras kwamen ook langs. Oud-wethouder Bert Kamminga genoot ook 
zichtbaar van het feest. Het was een lange dag met 15 uur onafgebroken 
muziek in een uitbundige stemming. Weer eens werd duidelijk hoe de 
KBH, naast muziek maken, ook een sociale rol vervult. De opbrengst 
van de veilingen en de verzoeknummers komt ten goede aan het vieren 
van het Lustrumfeest in juni en de Stichting Papageno.
(Frans Poot)

Gerda Klinkhamer dirigeerde het orkest terwijl deze de KLM-mars 
speelt en het clublied zingt. Johan Boonekamp, de vaste dirigent, staat 
haar bij.

Historische Kring
De Bilt zoekt verhalen

Op 5 mei 2015 viert Nederland voor de zeventigste keer Bevrijdings-
dag. De Historische Kring D’Oude School in De Bilt wil daar met een 
bijzondere expositie aandacht aan besteden en is daarom op zoek naar 
voorwerpen waaraan een bijzonder verhaal verbonden is. 

Dit voorwerp kan van alles zijn: een doosje, een kledingstuk, een pe-
troleumstel, een sieraad. Het voorwerp hoeft niet per se uit de Tweede 
Oorlog te stammen maar het verhaal moet wel betrekking hebben op 
de Tweede Wereldoorlog en door betrokkene verteld kunnen worden. 

Oproep
Deze oproep is in eerste instantie bedoeld om te inventariseren of er 
zulke voorwerpen en verhalen zijn. De Historische Vereniging kan er 
pas mee aan de slag als er voldoende interessant materiaal boven water 
komt. De voorkeur gaat uit naar verhalen uit de gemeente De Bilt (alle 
zes kernen) of verhalen die daarmee een relatie hebben. 
Wie een voorwerp ‘met een verhaal’ bezit, wordt verzocht zich te mel-
den bij Peter van Ardenne, lid van de vereniging. Dit kan via e-mail: 
info@petervanardenne.nl of telefonisch op nummer 030 2290756.

Bewoners naar het
schaats- en mutsenmuseum

Afgelopen donderdagochtend 
vertrok de bus met bewoners van 
Woonzorgcentrum De Bremhorst 
in Bilthoven naar het plaatsje De 
Hoef. Via een mooie route langs 
de Vinkeveenplassen en over een 
slingerweg op de dijk met regen 
en wind met eindbestemming het 
schaats en mutsenmuseum . 

Het museum wordt gerund door 
een ouder echtpaar, die vanuit lief-
hebberij voor het schaatsen het 
museum hebben opgezet. Een heel 
enthousiast paar die iedereen harte-
lijk verwelkomd; zowel bezoekers 
die het na vijf minuten al hebben 
gezien tot geïnteresseerden die na 
twee uur pas weer buiten staan.

(Berber Holwerda)
Tijdens de koffie met cake werd er veel verteld over de oorsprong van de 
schaats, de medailles en de mutsen.

Repair-café 
Hollandsche Rading

Zaterdag 31 januari is er weer Repair Café in Hollandsche Rading in 
het Dorpshuis aan de Dennenlaan van 10.00 tot 14.00 uur. Dus wanneer 
er wat kapot is: niet weggooien, maar naar het Repair-café gaan. Ver-
rassend vaak kan er gerepareerd worden. En het is nog gezellig ook! 
Ze repareren van alles: (elektrische) huishoudelijke apparaten, fietsen, 
speelgoed, gereedschap, meubilair, eigenlijk alles wat je maar aan kunt 
dragen. En niet in de laatste plaats: kleding. Is je kleding stuk, of moet 
er iets aan veranderd worden, het kan allemaal.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

500
gram 6.25

Filetlapjes 
naturel/gemarineerd

500
gram 5.98

100
gram 1.75

100
gram 1.75

Gemarineerde 
roerbakreepjes/ 
runderschnitzels

Gehakte biefstuk

Kipfilet

MEESTERLIJKE 
ITALIAANSE 
KALFSBURGER! 1.75100

gram

Special van de week! 

GRATIS THEEDOEK 
+ 4 FONDUEPENNEN 
BIJ AANKOOP VAN 300 GRAM VLASKAAS

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN 2.25100

gram

1.49100
gram

6.00500
gram HUISMIX

CASHEWNOTEN

Ei-bieslooksalade
Filet-americain
huispaté 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Gebakken boterhamworst 
Eigengemaakte schouderham 
Gegrilde kiprollade 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 januari
t/m woensdag 4 februari

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

5 gekruide gehaktballen 
5 gehaktschnitzels 
5 bossche bollen

5.-
5.-

5.-

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

2.50Per
stuk

Per
twee 3.00KIP LOEMPIA’S

SMULBOLLEN

Heerlijk voor het weekend!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Kantonese Kip
MET NASI OF BAMI
_________________________100 GRAM 0,99
Runder goulash
MET RIJST
________________________ 100 GRAM 1,25
Parelhoen
 MET PADDESTOELEN EN EEN STAMPOT VAN PAKSOI

________________________________P.P 9,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Fruitsalade
PER BAKJE

Bredase

Spruiten
500 GRAM

Mooie

Witlof
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 2, DINSDAG 3
EN WOENSDAG 4 FEBRUARI

1,99 0,490,59

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Sap.. Sap.. Sap.. De lekkerste
Mandarijnen en

Navelsinaasappels
Diverse specialiteiten

uit Brussel

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99

Doyenne Du Comice
HANDPEREN

____________________HEEL KILO 0,99

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99
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Liefde tijdens de poëzieweek
Tijdens de poëzieweek van 2015 is Mirjam van Hengel te gast bij Bouwman Boeken

om te vertellen over een bijzondere liefdesgeschiedenis van
een van onze grootste dichters; Leo Vroman.

Op 14 mei 1940, de dag dat Neder-
land capituleert, besluit de Joodse 
biologiestudent en beginnende dich-
ter Leo Vroman dat hij weg moet uit 
Nederland. Hij vlucht per boot naar 
Nederlands-Indië, waar hij onder 
de wapenen geroepen wordt in een 
oorlog die hij dacht verlaten te heb-
ben. Lange jaren in Japanse kam-
pen volgen. In Nederland weet zijn 
geliefde, Tineke Sanders, al gauw 
niet meer waar hij is en hoe het hem 

vergaat. Ze blijft wachten. Maakt 
haar medicijnenstudie af en schrijft 
brieven die haar verloofde nooit be-
reiken. Pas twee jaar na de oorlog, 
in september 1947, zien ze elkaar 
weer, in de haven van New York. 
liefde blijkt onaangetast – en duurt 
een leven lang.

Begin
Met behulp van brieven, dagboeken 
en gesprekken met Leo en Tineke 

Vroman heeft Mirjam van Hengel 
het begin gereconstrueerd van dit 
indringende liefdesverhaal dat zich 
afspeelt in het brandpunt van de we-
reldgeschiedenis. Leo Vroman over-
leed op 22 februari 2014 op 98-jari-
ge leeftijd. Zijn poëzie is nog steeds 
springlevend en tijdloos. Zondag 1 
februari om 16.00 uur bij Bouwman 
Boeken, Hessenweg 168, De Bilt. 

Aanmelden (tel. 030 2200112) 

Leo en Tineke Vroman vormen de ingrediënten van een indringend 
liefdesverhaal.Poëzieprogramma over de liefde
‘Met zingen is de liefde begonnen’ 
is het motto van de Poëzieweek 
2015. Want, zo zeggen de orga-
nisatoren: niemand beter dan een 
dichter kan de complexiteit van de 
liefde bezingen: teder of vol passie, 
prille vlinders of reeds vertrouwde 
warmte, dromerige vreugde of 
hartverscheurend liefdesverdriet. 
Van middeleeuwse troubadours tot 
hedendaagse dichters, allemaal be-
schrijven zij de roerselen van het 
hart. 

Het duo Hoed en de Rand schrijft en 

zingt poëtische teksten en zet daar-
naast gedichten van meer en min-
der bekende dichters op muziek. 
Peter van der Steen (zang en gitaar) 
en Jelle van der Meulen (zang en 
accordeon) hebben al diverse po-
ezieprogramma’s gemaakt. Op 3 
februari, midden in de Poëzieweek, 
spelen zij het programma ‘Liefde, 
geluk en andere problemen’.

Dinsdag 3 februari om 20.00 uur 
bij Bouwman Boeken, Hessenweg 
168, De Bilt. Aanmelden gewenst. 
030-2200112

Het duo Hoed en de Rand zingen poëzie.

advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Repair Café bij WVT
Op zaterdag 31 januari is er Repair Café, van 11.00 tot 15.00 uur bij de 
WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. Bij het Repair Café kun je jouw kapot-
te spullen komen repareren met hulp van lokale reparatiedeskundigen. 
Zij helpen bij het repareren van kleding, elektrische apparaten, compu-
ters, fietsen, houtwerk en speelgoed. Deze keer is er ook een reparateur 
aanwezig die kan helpen bij het repareren van zilveren sieraden en het 
wijder maken van ringen die niet meer passen.

En er zijn energieambassadeurs van BENG!, de lokale energie coöpera-
tie, bij het Repair Café. Zij kunnen met je doornemen hoe je jouw ener-
giekosten kunt beperken. Ook kun je informatie krijgen over isolatie en 
zonne-energie.

Neem gerust de kinderen mee. Voor hen is er een knutseltafel waar zij, 
onder begeleiding, sieraden e.a. kunnen maken van recylce-materiaal. 
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Het Repair Café 
wordt georganiseerd door Transition Town de Bilt in samenwerking 
met Wijkvereniging WVT. Meer informatie op www.vvsowvt.nl en 
www.beng2030.nl

Allemaal Vrouwen
Vanuit de Boskapel in Groenekan worden vier gespreksavonden over 
het boek ‘Allemaal vrouwen, 21 Bijbelse portretten’ gehouden. Bij de 
tekst in het boek staan afbeeldingen van schilderijen uit o.a. de collectie 
van het Museum Catharijneconvent. Het boek bevat een cd waarop de 
Bijbelverhalen zijn te horen. De avonden zijn voor iedereen, of je nu 
een beetje of wat meer van de Bijbel weet. En al heet het boek ‘allemaal 
vrouwen’, vrouwen en mannen zijn natuurlijk welkom. Dat levert vast 
boeiende gesprekken op. Deelname aan alle avonden is mogelijk, maar 
het is ook mogelijk deel-avonden te bezoeken. Bij getoonde belangstel-
ling wordt kosteloos voor het boek gezorgd. De eerste avond is op 29 
januari bij Coby Merkens, Lindenlaan 3 te Groenekan. De volgende 
avonden zijn op 5, 12 en 19 februari. Elke avond duurt van 20.00 tot 
ongeveer 21.45 uur

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Fietsersbond knokt door voor een veilige Jan Steenlaan
In de raadscommissievergadering van 15 januari heeft de fietsersbond ingesproken over de fietsroute langs de 
Jan Steenlaan. Al 15 jaar probeert de fietsersbond de gemeente ervan te overtuigen dat fietsers hier een veili-
ger route moeten krijgen. Niet alleen voor de 1000 scholieren die hier per schooldag tweemaal langs moeten, 
maar vooral ook voor de fietsende sporters, die ’s avonds in het donker heelhuids bij de Soestdijkseweg Noord 
moeten zien te komen. Met de aanleg van een eenzijdig fietspad rond de rotonde naar de oversteek van de 
Soestdijkseweg Noord is er op het kruispunt Jan Steenlaan – Rembrandtlaan een gevaarlijke diagonale over-
steek voor fietsers ontstaan. Dat dient gecorrigeerd te worden. 

Overigens was al sinds ongeveer 2000 bekend dat dit probleem zou optreden. De fietsstructuur was daarvoor 
ook al niet echt veilig: de Jan Steenlaan is te smal voor twee richtingen autoverkeer en fietsverkeer.

Het gemeentebestuur heeft herhaaldelijk de kans gemist om hierover een knoop door te hakken: 
•  Bij het besluit om de sportaccommodatie uit de Kwinkelier te verplaatsen naar de Kees Boekelaan is al 

uitgesproken dat de fietsroute veiliger moet. 
• Dit is herhaald bij het besluit om de spoorweg te ondertunnelen.
• Bij het uitwerken van de rotonde, nodig voor de busterminal, is de onveiligheid voor fietsers weer genoemd. 

Klankbordgroep
Pas in 2011 heeft de klankbordgroep Jan Steenlaan geprobeerd een voor alle partijen acceptabele oplossing te 
vinden. Die poging is gestaakt omdat er ontwikkelingen waren langs de Rembrandtlaan. De klankbordgroep 
Rembrandtlaan heeft echter ook geen voor alle partijen acceptabele oplossing gevonden. Nu is het woord dus 
aan de raad. De perfecte oplossing is een vrijliggend fietspad langs de noordkant van de Jan Steenlaan. Duur 
en juridisch niet haalbaar in de anderhalf jaar die het duurt tot de spoorwegkruising de Leijen gereed is. Dat 
kan dus pas over een paar jaar. 
Eenrichting
Tijdens de bouw van de spoorwegtunnel Leijenseweg wordt de Jan Steenlaan een eenrichtingsweg. Na her-
opening van de Leijenseweg wil De fietsersbond dat graag zo houden. In elk geval tot er een betere oplossing 
gevonden is voor het fietsverkeer langs de Jan Steenlaan. Wij begrijpen dat bewoners langs de Rembrandtlaan 
het niet leuk vinden dat er veel meer verkeer langs hun voordeur komt. We hopen dan ook dat veel auto’s zul-
len kiezen voor de Leijenseweg, met de gloednieuwe tunnel. Maar vooral hopen we dat meer mensen de fiets 
nemen. Daar profiteert iedereen van. 

GVVP
In het GVVP (gemeentelijk verkeersbeleidsplan) staat, dat de Rembrandtlaan de tweede ontsluitingsweg van 
de Leijen wordt. Daarmee wordt een autoluwe, fietsvriendelijke, Jan Steenlaan mogelijk. We zijn benieuwd 
of de gemeenteraad nu wel de moed heeft om uitvoering te geven aan haar beleid

Rinus Scheele (Fietsersbond)
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

NIEUW!!!
Noten/appelkoek

met caramel
nu € 1,50
Dadel/vijgenbroodnu
 € 4,50

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Raaijen Interieurs
Actie tot 23.2.15 - 21% btw retour

op een Skalma Creativo bank 

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012 sinds 1931 

U kunt ook bij ons uw meubels laten stofferen
www.relaxfauteuil-raaijen.nl/skalma

Met de Deense Skalma banken ontwerpt 
u uw eigen bank, naar uw eigen smaak en 

naar de ruimte die u beschikbaar heeft.

Kies voor creativiteit, design en kwaliteit 
en profiteer nu van het 21% btw voordeel.

Wij adviseren u graag. 

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon PGI5BK  van € 13,00 voor €  6,50
HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze 
vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Na het warmste jaar in drie eeuwen
wordt het tijd dat het gaat sneeuwen
want zo’n winterfestijn
vinden kinderen fijn
die hoor je dan heel vrolijk schreeuwen

Guus Geebel Limerick

GROOT ASSORTIMENT:
❑  Damestassen
❑  Portemonnees
❑  Werktassen
❑  Schooltassen
❑  Broekriemen
❑  Boodschappentrolleys

Dorpsweg 46, Maartensdijk
Tel. 0346-214112

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie
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op alles wat in 
deze zak past!*

Geldig van 26 t/m 31 januari 2015. 
Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist. 

Zie de voorwaarden op de zijkant.
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Geldig van 26 t/m 31 januari 2015. 
Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist. 

Zie de voorwaarden op de zijkant.
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op alles wat in 
deze zak past!*

Geldig van 26 t/m 31 januari 2015. 
Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist. 

Zie de voorwaarden op de zijkant.
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advertentie

• Vertrouwd en persoonlijk
• Herhaalrecepten als vanouds
• Gratis bezorging in gehele gemeente

 
Willy, Elly, Eva en Willemijn staan voor u klaar.

 
Voor u verandert er niets.

De Noorder Apotheek op de Molenweg
blijft uw vertrouwde adres

blijft er voor u

Noorder Apotheek Molenweg

Molenweg 23-A • 3738 DC Maartensdijk
Tel: 0346 - 212930

Belangengroepen nemen stelling 
tegen project De Timpe 

Vier samenwerkende belangengroepen in Bilthoven roepen hun volksvertegenwoordigers op 
om de komende raadsvergadering van 29 januari stelling te nemen tegen de huidige 

plannen van het college met De Timpe. De burger betaalt een hoge prijs 
voor de forse nieuwbouw. De omvang van het nu voorgestelde 

bouwprogramma moet daarom drastisch worden teruggeschroefd.

In het bestemmingsplan Rem-
brandtlaan is het project De Tim-
pe opgenomen. Een zeer forse 
ontwikkeling met een hotel met 
congresruimten, een kantoorge-
bouw, tientallen appartementen, 
winkeltjes en een restaurant. De 
afgelopen weken hebben de vier 
samenwerkende belangengroe-
pen Wijkraad De Leijen, Bewo-
nersvereniging Bilthoven-Noord, 
Hart VOOR Bilthoven en Onder-
nemersvereniging Centrum Bilt-
hoven, hun visie op het bestem-
mingsplan Rembrandtlaan luid en 
duidelijk laten klinken: ‘Te groot, 
te massaal, te veel verkeer-aan-
trekkende werking op een nu al 
zeer druk punt in Bilthoven’.

Omstandig hebben zij aangetoond 
dat de voorgestelde ontwikkeling 
desastreus is. Dat deden zij in 

berichten naar de raadsleden, in 
inspreekteksten voor de commis-
sievergadering Openbare Ruimte, 
in een gedegen onderbouwd do-
cument met onthullende achter-
grondinformatie en in persoonlij-
ke contacten met raadsleden. Ook 
toonden ze tegenstrijdigheden in 
het plan aan en onwenselijkheden 
zoals de grote mogelijkheden tot 
uitbreiding met detailhandel langs 
de gehele Rembrandtlaan. Dat de-
den ze namens de achterban van 
zo’n 15.000 inwoners en de win-
keliers van Bilthoven Centrum.

Luisteren 
De raadsleden moeten op 29 janu-
ari de collegeplannen beoordelen. 
‘Wij zijn zeer teleurgesteld dat 
raadsleden tot nog toe niet ge-
voelig lijken te zijn voor ons be-
langrijkste bezwaar: het plan De 

Timpe is te groot op die plek en 
de gevolgen van het plan voor het 
verkeer worden zwaar onderschat. 
Dat geldt zeker ook voor het par-
keren dat onmogelijk kan worden 
ondergebracht in de nu geplande 
parkeergarage. Waarom rekent de 
gemeente niet zelf een beter pas-
send en kleiner programma door?’ 
Ook de klankbordgroep Rem-
brandtlaan die heeft geadviseerd 
over de verkeerssituatie, ziet haar 
advies absoluut niet terug in de 
antwoorden van het college tij-
dens de commissievergadering 
van afgelopen week. Ook raads-
leden begrijpen kennelijk nog 
steeds niet hoe beperkt de door de 
gemeente aangebrachte scope was 
voor deze klankbordgroep. Het 
bouwplan De Timpe zelf was bij-
voorbeeld een ‘no-go area’ voor 
de klankbordgroep, terwijl zich 

daar nu juist verreweg het me-
rendeel van de bezwaren op richt. 
De professioneel onderbouwde 
vraagtekens die bij de haalbaar-
heid van het plan zijn gezet wor-
den genegeerd of weggewoven.

Veiligheid 
Hoe kunnen raadsleden hun ver-
antwoordelijkheid nemen om dit 
bestemmingplan goed te keuren? 
Dit plan dat voor de komende 50 
jaar de zo waardevolle entree van 
Bilthoven domineert zonder dat 
de verkeersgevolgen duidelijk 
zijn? Duizenden scholieren en 
studenten passeren dagelijks in de 
ochtendspits op de fiets de rotonde 
en rijden over de Jan Steenlaan en 
omliggende lanen naar school. Op 
hetzelfde moment dus dat de con-
gresgangers arriveren, over de-
zelfde route. Sportende kinderen 
fietsen na schooltijd en ’s avonds 

in het donker naar de sportvelden. 
De verkeersgevolgen van zo’n 
groot bouwplan zijn immens. Re-
ken daar de drukte rondom de ver-
keersontwikkelingen op de ‘Life 
Science as’ nog bij, zeker omdat 
het plan pal naast het station en de 
belangrijkste verkeerstunnel van 
Bilthoven ligt. 
De omliggende lanen zijn nu al te 
smal en worden niet breder, ook 
niet nadat de tunnel bij De Leijen 
over twee jaar is geopend. ‘Gren-
zen stellen aan de bouwmassa en 
de functies daarbinnen, in samen-
hang met een verkeerstoename 
die veilig binnen de bestaande 
infrastructuur kan plaats vinden. 
Dát is waar we onze volksverte-
genwoordigers toe oproepen. En 
dat met beperking van de bouw-
massa het totale plan minder hoog 
hoeft te worden, is alleen maar 
winst’.

Schouder aan schouder: een vertegenwoordiging van de vier samenwerkende belangengroepen naast 
verontruste buurtbewoners. [foto Henk van de Bunt]

Beter De Bilt over De Timpe
De fractie van Beter De Bilt spreekt het College van B&W aan op onvolledige en deels onjuiste 

informatie over het bestemmingsplan Rembrandtlaan dat 29 januari in de Gemeenteraad 
behandeld wordt.

Fractievoorzitter Ebbe Rost van 
Tonningen stelt voor de besluitvor-
ming over het bestemmingsplan 
Rembrandtlaan drie maanden uit te 
stellen om het College van B&W 
de gelegenheid te geven alsnog 
volledige en juist informatie te ver-
strekken aan de gemeenteraad en 
aan bewonersorganisaties, winke-
liers en andere belanghebbenden. 

Van Tonningen acht de economi-
sche onderbouwing van het plan 
De Timpe in de kop van het be-
stemmingsplan volstrekt onvol-
doende. Hij constateert dat ver-
antwoordelijk wethouder Mieras 
volgens eigen zeggen deze cijfers 
niet eens beoordeeld heeft. Op 
basis van deze cijfers heeft B&W 
wel de hoogte en massa van het 
gebouw De Timpe bepaald, die in 

strijd zijn met eerdere randvoor-
waarden uit het stedenbouwkundig 
plan van 2010 voor het centrum 
van Bilthoven. 
Diverse leden van de klankbord-
groep maken ernstig bezwaar tegen 
de bouwhoogte en bouwmassa van 
het beoogde gebouw De Timpe en 
achten het ontwerp in strijd met het 
dorpse karakter van het centrum 
van Bilthoven. 

Beter De Bilt constateert verder 
dat op meerdere punten de plan-
nen nog belangrijke vragen onbe-
antwoord zijn. Eén daarvan is de 
verkeerssituatie. Het gebouw De 
Timpe zal wegens de hotelfunctie, 
conferentieruimte, horeca, detail-
handel en woningen een sterk aan-
zuigende werking op verkeer bij de 
rotonde aan de Noordkant van het 

station veroorzaken. Daar staat de 
veiligheid van fietsers nu al zwaar 
onder druk, laat staan bij een nog 
intensiever gemotoriseerd verkeer. 

De Raad heeft pas dezer dagen op 
verzoek van Beter De Bilt het com-
municatieplan uit 2012 voor het 
bestemmingsplan Rembrandtlaan 
van B&W gekregen. Dat commu-
nicatieplan is nooit uitgevoerd. 
Drie maanden uitstel geeft B&W 
de kans de ontbrekende informa-
tie te leveren met als bijkomend 
voordeel dat enige vertraging van 
de besluitvorming de economische 
haalbaarheid van De Timpe zal be-
vorderen. Uitstel en daardoor la-
gere afschrijvingen van bestaande 
gebouwen maken het plan De Tim-
pe winstgevender, aldus Rost van 
Tonningen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Nogmaals De Timpe.

Er was een extra vergadering voor nodig van de Commissie Open-
bare Ruimte. Eén avond bleek niet genoeg. Een aantal bezorgde ‘in-
sprekers’ kwam naar het Gemeentehuis. Het lijkt allemaal niet te 
mogen baten.

De wethouder toont zich een geharnast technocraat. Het plan mag 
dan op een enkel detail nog aangepast worden, maar verder valt er 
echt niet te tornen aan het zo omstreden bestemmingsplan Rem-
brandtlaan. (tenminste als het aan B&W ligt!). 

Grote bezorgdheid is er over het gevaar van de sterk toenemende 
verkeersstromen: overlast voor de buurt, filevorming, links en rechts 
parkeren in de bermen van de omliggende lanen, horden schoolgaan-
de kinderen die zich er dagelijks doorheen moeten zien te wurmen. 
‘Wethouder, hoe zit dat?’ Reactie: ‘Nu niet aan de orde, komt tijd, 
komt raad!’ Ja, één ding is heel duidelijk. B&W heeft haast, vrese-
lijke haast.

Waarom toch dit doordrammen, waar het gaat om de langdurige toe-
komst van een belangrijk stuk Bilthoven bij het station? Waarom 
geen extra tijd genomen voor de vele, uiterst zinvolle vragen die niet 
hals over kop te beantwoorden zijn? In het belang van toekomstige 
generaties. Wie, o wie zet B&W toch zo zwaar onder druk, ten koste 
van bestuurlijke zorgvuldigheid? B&W draaft door! 

Sicco Röder, Bilthoven.
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Woningbouw Westbroek
Al geruime tijd is woningbouw een actueel thema in Westbroek. Diverse informatieavonden van 
meerdere bouwprojecten zijn al georganiseerd in het Dorpshuis. Het Dorpsberaad Westbroek ont-
vangt  dan ook regelmatig berichten van inwoners die informeren naar de status van een project of 
vragen stellen over de invulling van de mogelijkheden.

In de huis-aan-huis verspreidde nieuwsbrief heeft het Dorpsberaad al laten weten in gesprek te zijn 
met de diverse partijen (Gemeente De Bilt, aanwonenden, projectontwikkelaars, woonstichting 
SSW, enz.) om de mening van Westbroek duidelijk naar voren te brengen. 

Aangezien helder en transparant communiceren door en voor alle partijen gewenst is heeft het 
Dorpsberaad bij Gemeente De Bilt aangedrongen op een informatieavond voor alle inwoners van 
Westbroek inzake woningbouw. Gemeente De Bilt heeft hierin toegestemd en zal dit voorjaar in het 
Dorpshuis een toelichting geven over de drie concrete woningbouwinitiatieven die op dit moment 
spelen. Het betreft project ‘van Wijnen’, project ‘Schuurman’ en locatie Holsblokkenweg. Hierbij 
zal worden ingegaan op zowel de status van de projecten als de visie van de gemeente op gebied van 
woningbouwprogrammering. 

Middels deze bijeenkomst wordt u dus op de hoogte gebracht van de stand van zaken van dat mo-
ment en kunt u eventuele opmerkingen of suggesties delen. De uitnodiging zal te zijner tijd in de 
Vierklank geplaatst worden. 

Heeft u vragen over woningbouw of andere zaken in Westbroek dan kunt u één van de leden van het 
Dorpsberaad aanspreken of mailen naar info@dorpsberaadwestbroek.nl. Kijk voor meer informatie 
over het Dorpsberaad Westbroek op www.dorpsberaadwestbroek.nl.

Esther Sijberden, regiomanager Tap DELA
Foto: Gert Jan van der Tuuk

Coöperatie DELA en Tap Uitvaartzorg bundelen krachten

Sinds 2013 is Tap Uitvaartzorg onderdeel van coöperatie DELA en gaat verder als Tap DELA. De vertrouwde dienstverlening in een intieme,
huiselijke sfeer van Tap is hiermee voortgezet. ‘Naast de persoonlijke en lokale benadering van Tap, profiteren mensen in de regio nu

ook van de interessante voordelen van coöperatie DELA,’ aldus Esther Sijberden, regiomanager van Tap DELA.

Jaren ervaring
De geschiedenis van Tap gaat terug naar 1923 toen het fa-
miliebedrijf Tap Uitvaartzorg werd opgericht. In de jaren 
die volgden, groeide het bedrijf uit naar een begrip in de 
regio voor het begeleiden van uitvaarten met uitvaartcen-
tra in Bilthoven, Utrecht, Zeist en Doorn. Door het fraaie 
crematorium Den en Rust en de prachtige natuurbegraaf-
plaats was de dienstverlening compleet. ‘De kracht van 
Tap is een volledige dienstverlening, helemaal naar wens 
van de nabestaanden. En dat in een vertrouwde, lokale 
omgeving,’ vertelt Martine Eggen, adviseur uitvaartzorg 

van Tap DELA. ‘Door onze zorg, voor, tijdens en na de 
uitvaart, kun je veel betekenen voor mensen. Ze rust en 
zekerheid bieden.’

Coöperatie DELA heeft net als Tap Uitvaartzorg een rijke 
geschiedenis. Ruim 75 jaar geleden is DELA ontstaan om 
een waardige en persoonlijke uitvaart voor iedereen mo-
gelijk te maken en nabestaanden te helpen de draad van 
het leven weer op te pakken. ‘DELA betekent Draagt 
elkanders lasten. We begeleiden nabestaanden door een 
moeilijke tijd. Daarbij staan de wensen van nabestaanden 
voorop,’ aldus Esther Sijberden. ‘Het geeft zoveel voldoe-
ning als je na een afscheid te horen krijgt dat de uitvaart 
precies gegaan is zoals de familie het voor ogen had.’ 

Krachten bundelen
Sinds 2013 is Tap Uitvaartzorg onderdeel van coöpera-
tie DELA. Volgens Esther is door de overname de kracht 
waarvoor beide staan alleen maar versterkt en uitgebreid. 
‘De dienstverlening is uitgebreid door de 40 jaar ervaring 
die Tap Uitvaartzorg opgedaan heeft op het gebied van 
het vervoer van overledenen van en naar het buitenland. 
Verder is Tap Uitvaartzorg kwalitatief en geografisch een 
mooie aanvulling en versterking op de landelijke dek-
king van coöperatie DELA. Door de overname kunnen 
nu ook leden van DELA in het gebied tussen Utrecht en 
Amersfoort gebruikmaken van onze volwaardige dienst-
verlening en interessante voordelen. Ook niet-leden in de 
Utrechtse Heuvelrug kunnen we voordelen bieden.’ 

Voor iedereen
Nabestaanden die de uitvaart laten regelen en verzorgen 
door Tap DELA kunnen kosteloos gebruikmaken van de 
steun van de Nabestaandenzorg van DELA. DELA helpt 
nabestaanden na de uitvaart met het regelen van prakti-
sche en financiële zaken. Esther: ‘Maar er zijn meer voor-
delen, ook als je dus geen lid bent van coöperatie DELA. 
Zo hebben we de tarieven van de begraafplaats in Biltho-
ven naar beneden bijgesteld en organiseren we regelma-
tig informatieavonden over bijvoorbeeld het regelen van 
een testament of een schenking. En om de herinnering 
van overleden dierbaren levend te houden, zijn er herin-
neringsbijeenkomsten. Regelmatig krijgen we van bezoe-
kers te horen dat ze deze initiatieven van DELA kunnen 
waarderen. Daar doen we het voor. Natuurlijk blijven we 
verder bouwen aan een steeds bredere dienstverlening. 
Voor leden en niet-leden.’

Contact 
Tap DELA Uitvaartzorg
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE  Bilthoven

(030) 210 97 65 
tap@dela.org
www.tap-uitvaart.nl

Wilt u meer informatie over coöperatie DELA?
Neem dan ook eens een kijkje op www.dela.nl. 

‘Het afscheid was mooi.
Precies zoals papa het had gewild.’

Serie Bewust Zijn 

Bewust zijn is een begrip dat prikkelt: 
drie sprekers onderzoeken wat van binnen 
leeft, wat onzichtbaar en onmeetbaar maar 
toch merkbaar is. Zij kijken naar de ziel, 
het bewustzijn, het brein en de intuïtie en 
of er meer is dan je ‘objectief’ kunt waar-
nemen. De avonden zijn los te bezoeken, 
maar winnen aan kracht als ze alle drie 
gevolgd worden. De eerste avond is op 5 
februari a.s., aanvang 20.00 uur. Inschrij-
ving: wendy@wdgcommunicatie.nl

advertorial

Rommelmarkt

Op zaterdag 20 juni 2015  organiseert 
korfbalvereniging DOS uit Westbroek 
een rommelmarkt. Heeft u spullen voor 
de rommelmarkt, dan kunt u bellen naar 
06 41971491. De spullen worden dan bij 
u thuis opgehaald.

the art of haircoloring

Als je haar
maar goed zit....

Een frisse coupe & nieuwe kleur!
Ook voor u hebben wij een leuk idee!

Highlights of kamsoleil v.a. €14,95

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl /Hairdesque

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Voor deze vaste wijken zoeken wij

Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 184: Bilthovenseweg, Burgemeester de Withstr, Ds.Sanderuslaan,
  Kerksteeg (Pand REMU), Zorgvliet
Wijk 133: Andoorn, Berkenlaan, Bosanemoon, Bosbes, Bosrank, Bosroos,
  Bostulp, Brem, Dravik, Egelantier, Eikvaren, Elzenlaan,
  Goudenregenlaan, Hazelaar, Herik, Klaver, Larikslaan, Liguster,
  Magnolialaan, Prunuslaan, Sparrenlaan

bezorgers voor
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Van Ewijckdagen
door Henk van de Bunt

Deze week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt Fonds samen met 
Ignace de Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt, weer op pad geweest om in totaal zo’n 

kleine duizend attenties rond te brengen. Maandagochtend werd Schutsmantel 
aangedaan en ’s middags viel de eer te beurt aan De Biltse Hof. 

Toen de laatste ambachtsheer van 
Oostbroek en De Bilt, Sippo Johan 
van Ewijck, in 1979 overleed, bleek 
hij testamentair een aantal wensen 
te hebben vastgelegd. Eén van die 
wensen was, dat er elk jaar op zijn 
geboortedag, 26 november, een at-
tentie moest worden uitgereikt aan 
bewoners van verzorgingshuizen in 
De Bilt. Aan deze wens wordt sinds 
1980 gehoor gegeven en hiertoe 
werd de Stichting Van Ewijck van 
de Bilt Fonds in het leven geroepen. 
Vanwege organisatorische omstan-
digheden wordt deze gedenkdag 

ook wel eens over de jaarwisseling 
heen getild. 

Allemaal
Aanvankelijk ontvingen alleen 
de bewoners van verzorgingshuis 
Weltevreden in De Bilt een attentie, 
maar inmiddels worden alle verzor-
gings- en verpleeghuizen in de ge-
meente De Bilt bezocht. 

Het is hartverwarmend te mogen 
constateren hoe betrokken Ignace 
en Rienk met hun liedjes de se-
nioren een gezellige ochtend of 

middag bezorgen. De koffie en 
heerlijke gebakjes maken het tot 
een goede ontspanning; onge-
twijfeld zoals de naamgevers het 
voor ogen moeten hebben gehad. 
De presentatoren Rienk Miedema 
en Ignace de Jong reizen al heel 
lang langs verzorging- en bejaar-
denhuizen en promoten de Stich-
ting door middel van muziek. Zij 
speelden op de synthesizer en zin-
gen samen met de bewoners. Deze 
week zijn Ignace en Rienk in de 
weer bij in totaal 9 bestemmingen 
in meerdere kernen. 

Wethouder Anne Brommersma heet alle aanwezigen in Maartensdijk welkom en stelt de mensen 
voor die plaats zullen nemen aan de verschillende tafeltjes om individuele vragen te beantwoorden. 
( v.l.n.r. wethouder Anne Brommersma, Gaby Verhoeven (Mee), Natasja Schippers (Mee), Cynthia Vrijsen 
(Steunpunt Mantelzorg), Tolinda de Vries (beleidsmedewerker gemeente De Bilt), Heleen Roep (Mens Op Maat 
team Mens De Bilt) en Coby Merkens (frontoffice Servicecentrum Maartensdijk Mens De Bilt).

Introductiecursus
vrijwilligers terminale zorg

VPTZ de Biltse kernen kan on-
dersteuning bieden wanneer een 
ernstig zieke patiënt in de eigen 
vertrouwde omgeving wil sterven. 
Door de aanwezigheid van een 
vrijwilliger wordt de mantelzorger 
even ontlast.  Half februari start 
VPTZ de Biltse kernen een intro-
ductiecursus voor nieuwe vrijwil-
ligers in de palliatieve en  terminale 
zorg.  Aanmelden hiervoor kan nog 
tot 30  januari a.s.

De introductiecursus bestaat uit zes 
avondbijeenkomsten die starten op 

donderdagavond 12 februari.  In 
de training worden de vrijwilligers 
voorbereid op hun werk in de ter-
minale zorg bij mensen die thuis 
willen sterven. Thema’s  als com-
municatie, praktische zorg, rouw en 
verlies en verantwoordelijkheden 
van de vrijwilliger staan centraal. 
Als de vrijwilligers eenmaal werk-
zaam zijn bij de VPTZ, worden ze 
tijdens hun inzetten begeleid door 
de coördinator. Ook worden er 
maandelijks thema-avonden geor-
ganiseerd voor de vrijwilligers ten 
behoeve van scholing, verdieping 

en uitwisseling van ervaringen. 

Om vrijwilliger bij de VPTZ te 
worden is werkervaring in de ver-
zorging of verpleging prettig maar 
niet vereist. Wel een open houding,  
betrokkenheid en gevoel voor wat 
nodig is.  Bent u geïnteresseerd in 
dit bijzondere en dankbare vrij-
willigerswerk? Neemt u dan voor 
nadere informatie en aanmelding 
contact op met Geza Mobers, coör-
dinator VPTZ de Biltse kernen, 06 
– 134 29 515. Of kijk op onze web-
site, www.vptz-debiltsekernen.nl

Informatiebijeenkomst over 
veranderingen WMO

door Marijke Drieenhuizen

Twee van de vier informatiebijeen-
komsten in de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) in 
de gemeente De Bilt zijn geweest. 
De opkomst in het Servicecentrum 
Maartensdijk viel tegen. Een klei-
ner aantal mensen kreeg daardoor 
wel de gelegenheid om alle vragen 

die er leefde te stellen en voor de 
beantwoording werd genoeg tijd 
genomen. In het Servicecentrum 
WVT waren 40 mensen. Het aan-
tal vragenstellers was daar een 
stuk hoger dan in Maartensdijk: in 
gemoedelijke sfeer werden de vra-
gen beantwoord en kon een ander 

persoon vervolgens aanschuiven 
om zijn vraag stellen. Vrijdag 30 
januari is er van 10.30 tot 12.30 uur 
een bijeenkomst in Servicecentrum 
De Bilt en op dinsdag 10 februari 
van 10.00 tot 12.00 uur in Service-
centrum Schutsmantel. Aanmelden 
is niet nodig, iedereen is welkom. 

Muziek in huis 
 
Op zondag 1 februari geeft het ensemble Trio Rodin een concert in 
zorgcentrum Schutsmantel, onderdeel van Warande. Het ensemble Trio 
Rodin, bestaande uit Carles Puig Ruscalleda - viool, Jorge Mengotti 
Rodero - piano, Esther Garcia Calvo - cello, brengt een gevarieerd klas-
siek programma met werken van o.a. Elgar, Piazzolla en Arbós. Het 
programma duurt één uur, zonder pauze. Toegang is gratis. Vanaf 14.00 
uur wordt koffie en thee geschonken. Het concert begint om 15.00 uur 
in Schutsmantel aan de  Gregoriuslaan 35 te Bilthoven. 

Maak nalatenschap 
bespreekbaar

Annette van Riemsdijk doorbreekt met haar nieuwe boek Voortleven 
het taboe dat er in familiebedrijven rust op het bespreekbaar maken van 
nalatenschap. Met haar boek instrueert zij deze bedrijven in hoe een 
gesprek hierover het best is te voeren.
 
Het boek Voortleven richt zich voor een belangrijk deel op familiebe-
drijven en hun nalatenschap. Of eigenlijk: het gebrek aan het bespreek-
baar maken van dit nalatenschap.  Annette van Riemsdijk veertelt over 
haar nieuwe boek en de waarde die het volgens haar heeft voor veel 
familiebedrijven op 17 februari bij de Bilthovense Boekhandel, Juliana-
laan 1, Bilthoven tel. 030 2281014. Aanvang 20.00 uur, graag vooraf 
aanmelden: info@bilthovenseboekhandel.nl

Cursus korte filmpjes
Korte filmpjes nemen een vlucht door sociale media. Ook in de prak-
tijk van vrijwilligersorganisaties dringt video door als een belangrijk 
medium dat u kunt inzetten in uw communicatie. Met de komst van 
smartphones is het maken van semi-professionele video’s voor ieder-
een mogelijk. In een korte workshop laten videoprofessionals u zien 
hoe u dat aanpakt. 

Er is een gratis kennismakingsworkshop over de mogelijkheden van 
online video. ViA De Bilt organiseert deze workshop in samenwerking 
met De Totem Crossmediale Communicatie uit Bilthoven.

Voor wie
De workshop is voor iedereen die zich binnen zijn of haar (vrijwilli-
gers-)organisatie met communicatie bezig houdt en zich wil oriënteren 
op het gebruik van video hierbij. Het is voor de workshop nodig dat u 
een smartphone tot uw beschikking heeft en een videobewerkingsapp 
wilt aanschaffen en installeren De workshop is afgestemd op maat-
schappelijke en vrijwilligersorganisaties en behandelt de mogelijkhe-
den van online video. 

Tijdens de workshop gaat u aan de slag met het maken en bewerken van 
een korte video op uw smarthphone. U krijgt de basiskennis en -vaar-
digheden hiervoor aangereikt en gaat naar huis met een filmpje van één 
minuut waarin u uw eigen organisatie promoot.

Introductie
De gratis introductiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 februari 
van 19.30 tot 21.30 uur bij Mens De Bilt aan de Prof. Dr. Debijeweg 1 
in De Bilt (bij de ingang van woonzorgcentrum Weltevreden). Aanmel-
den kan door te mailen met via@mensdebilt.nl. De training die hierop 
volgt (deelname naar eigen keuze) vindt op dezelfde locatie plaats op 4, 
11 en 25 maart en op 8 april. De training duurt van 19.30 tot 22.00 uur. 
Aan de vervolgtraining zijn wel kosten verbonden. 

Rienk en Ignace maken van de jaarlijkse traktatie weer een feestje.
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Bij Curves De Bilt nu ook Curves Complete:
Succesvol afvallen & bewegen speciaal voor vrouwen

Als je gewicht kwijt wil raken, heb je het meeste baat bij een combinatie van sport en een aangepast 
voedingspatroon. Maar veel vrouwen voelen zich in de sportschool niet op hun gemak of het ont-
breekt aan tijd. In hun uppie hun eetpatroon aanpassen vinden ze ook lastig. Curves De Bilt biedt 
een nieuw programma aan dat een complete oplossing biedt om gewicht te verliezen. Hierbij sport 
je onder begeleiding van een coach drie keer per week dertig minuten in een vrouwvriendelijke 
sportschool. Daarnaast volg je een gezond maaltijdplan. Amerikaanse resultaten liegen er niet om: 
het werkt! 

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat Curves Complete meer resultaten oplevert dan andere af-
slankprogramma’s. Deelnemers raakten tijdens een proefperiode ruim twee keer meer vet kwijt dan 
vrouwen die een ander bekend afslankprogramma volgden. Het geheim van het succes van Curves 
Complete is de combinatie van fitnesstraining, persoonlijke weekmenu’s en deskundige coaching. 
Omdat je door de fitnesstraining spieren kweekt, blijven de kilo’s bovendien ook weg. Spieren ver-
bruiken namelijk meer energie dan vet. 

Flexibel maaltijdplan
Het Curves Complete Maaltijdplan past perfect bij het programma van krachttraining en cardiofit-
ness. Het flexibele plan is verdeeld in drie fases waarin steeds drie uitgebalanceerde maaltijden en 
twee snacks per dag zijn opgenomen. Je kunt de maaltijden prima samen met je gezin eten. In com-
binatie met het Curves fitnessprogramma stimuleert Complete Maaltijdplan de afbraak van vetten. 

Wat is Curves?
Veel vrouwen hebben niets met sportscholen. 
Ze weten er de weg niet, voelen zich ongemak-
kelijk en missen persoonlijke begeleiding. Bij 
Curves doe je onder begeleiding van een posi-
tieve coach een total body work-out in slechts 
dertig minuten in een motiverende omgeving en 
met andere vrouwen.

Algemene informatie
Curves is een wereldwijde organisatie met 8.000 
clubs in 90 landen. Ruim twintig jaar geleden 
heeft Curves het 30 minuten concept speciaal 
voor vrouwen uitgevonden en ontwikkeld. Cur-
ves vindt haar oorsprong in Amerika. In Neder-
land zijn er inmiddels 55 vestigingen.

www.curves.nl
Curves De Bilt , Hessenweg 9, 030 2746772

Deze dames hebben met veel succes het Curves 
Complete programma gevolgd onder begeleiding 
van Els van der Lans ( voedingsconsulente ) en 
Margreet Vrieze ( eigenaar Curves De Bilt)

HELE VERSE VARKENSHAAS
Van superkwaliteit varkensvlees. Elke dag vers, heerlijk voor saté,
pasta en natuurlijk lekker met een champignonsaus. 500 gram 5,98

ONZE LAMSBIEFSTUKJES
Lekker gemarineerd. Kort en fel bakken, super mals, puur natuur
dus Biologisch. Ca 6 tot 8 minuutjes bakken. 100 gram 2,45

HET BIEFSTUK PANNETJE
Gekruide biefstukreepjes met kaassaus, peterselie, lente ui en
kastanje champignons. In de oven; 10 min op 170°C. 100 gram 1,95

DE BRIE OLLO’S
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkens� let, kruiden,
brie & blad spinazie. 8 – 10 min. zachtjes braden. 100 gram 1,35

HEERLIJKE HAZENACHTERBOUTEN
Op = Op. Het is er goed weer voor lekker stoven; super
smaak! Om ca. 2,5 – 3 uur te stoven. 1 kilo 14,50

TOP KALFSHAMBURGERS
Voor de liefhebbers. Gekruid & gezouten, even kort bakken
en smullen maar. Mals, mager, gezond en lekker! 100 gram 1,75

TIP: Van maandag 2 t/m woensdag 4 februari

HET WINTERSE SNACK SLEETJE

Met balletjes, pindasaus,uitje… 100 gram 1,50
DE KIPBURGERS

Lekker gekruid;kort bakken 3 stuks 3,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 26 t/m zaterdag 31 januari 2015. Zetfouten voorbehouden.

zaterdag 31 januari
15.00 – 17.00 uur

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

Wethouder Madeleine Bakker verricht
om 15.00 uur de officiële opening.

 
U bent van harte welkom voor

een rondleiding onder het genot
van eenhapje en een drankje.

OPEN DAG

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

0
3

0 2 5 4 0 5 0 0

Dierenarts 

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Create your looks with 

BotaBoots

Dit weekend staan we op Jumping Amsterdam in de RAI!
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Doek Herman Brood 
voor Biltse neuroloog

door Rascha Ravestein

De Biltse neuroloog Stephan Frequin is blij verrast. Een dankbare oud-patiënt schenkt hem 
het grootste schilderij, dat Herman Brood ooit gemaakt heeft: een doek van tien bij drie meter. 

‘Zonder Stephan stond ik hier niet.’ 

De oud-patiënt is de 64-jarige Jan 
de Boorder uit Utrecht. Een paar 
jaar geleden kreeg hij een ernstig 
auto-ongeluk. Volledig in de kreu-
kels belandt hij bij Stephan Frequin 
in het Antonius Ziekenhuis in Leid-

sche Rijn. ‘Een topneuroloog’, al-
dus Jan. ‘Hij werkt gepassioneerd 
en met grote bevlogenheid. Hij 
heeft aandacht voor de patiënt en 
praat bovendien in gewone men-
sentaal. Ook mijn vrouw heeft hij 

heel goed begeleid.’ Na acht ope-
raties en een maandenlange revali-
datieperiode is Jan weer helemaal 
op de been. Hij wil graag iets te-
rugdoen voor de geweldige inzet 
van het team. ‘Mijn vrouw kwam 

een keer op de afdeling radiologie 
en zag al die kale, witte muren. Zo 
kwamen we op het idee om het 
schilderij van Herman Brood hier 
op te hangen.’

Action-painting
Het kleurige doek in de felle kleu-
ren rood, geel en blauw hangt 
verbluffend mooi aan de muur. 
Jan had het vroeger in zijn make-
laarskantoor hangen. ‘Dit noem je 
action-painting’, zegt de kunstken-
ner, die het doek ooit van Brood 
kocht. ’Met een verfroller brengt 
Brood de kleuren op en spuit er 
-als de verf nog nat is- de graffiti-

achtige paardjes en mensen op. 
Brood heeft het gigantische doek 
drie maal ondertekend. Dan zou 
hij het eventueel in drieën kunnen 
opsplitsen en verkopen’, lacht Jan.

Oprichter MS-centrum
Neuroloog Stephan Frequin is 
beduusd en blij met de gulle gift. 
Deze Bilthovenaar richtte in 2009 
het MS-centrum op in het Anto-
nius Ziekenhuis in Leidsche Rijn. 
MS is een ontstekingsziekte van 
de hersenen en het ruggenmerg. 
Het treft vooral volwassenen tus-
sen de twintig en de veertig jaar, 
meer vrouwen dan mannen. Je 
kunt klachten krijgen als slecht 
zien, prikkelende armen en benen, 
pijn, verlammingsverschijnselen, 
moeheid, problemen met plassen, 
spierkrampen en evenwicht. Het 
verloopt vaak in pieken en dalen. 

Wacht niet te lang
Stephan Frequin: ‘Het is vooral het 
hele scala aan klachten wat mij al-
tijd zo heeft geboeid aan MS.’ Hij 
promoveerde op MS aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. ‘MS 
is niet te genezen. Maar het is ook 
niet meer zo dat iedereen in een rol-
stoel belandt’, aldus Stephan. Hij 
volgt alle MS-onderzoeken op de 
voet en doet actief mee aan studies 
naar nieuwe medicijnen. ’Belang-
rijk is dat je niet te lang wacht als 
je klachten hebt. Zorg dat je bij een 
MS-centrum komt, waar je goed 
behandeld wordt.’ In zijn dank-
woord aan Jan de Boorder waar-
schuwt hij hem nog: ‘Jan, je bent 
een zorgmijder. Slik wel je pillen, 
anders gaat het niet goed met je.’ 

Neuroloog Stephan Frequin en zijn vrouw Marieke voor het grootste schilderij dat Herman Brood ooit gemaakt 
heeft. Het hangt sinds 21 januari in de wachtkamer van radiologie in het Antonius Ziekenhuis is Leidsche Rijn. Bibliotheek bedankt 

deelnemers 
 
Bibliotheken krijgen steeds meer behoefte aan actuele klantinformatie. 
Om die reden neemt de Bibliotheek sinds 2013 deel aan BiebPanel. Via 
BiebPanel kunnen bibliotheekleden en niet-leden hun mening geven 
over allerlei zaken die spelen bij hun bibliotheek, zoals de collectie, de 
inrichting, dienstverlening en activiteiten. 

Panelleden krijgen vier keer per jaar een uitnodiging voor deelname 
aan een onderzoek. De resultaten van BiebPanel leveren vaak aankno-
pingspunten op om klanten nog meer van dienst te zijn. De resultaten 
van onderzoeken kunnen geraadpleegd worden via http://bibliotheek.
ideacultuur.nl/biebpanel. 

De bibliotheek is blij met alle reacties. Zó blij dat onder de deelnemers 
van Biebpanel       vijf e-readers en tien exemplaren van het boek ‘Zeist 
door de tijd’, een cultuurhistorische atlas van Kees Volkers zijn verloot. 
Aanmelden als deelnemer van het klantenpanel kan via: http://www.
biebpanel.nl/.

Mevrouw Schippers met vestigingsmanager Cora Bouwen. 

In Between Café
Nieuw netwerk voor werk- en opdrachtzoekende 

Op 2 februari opent het In Between Café voor het eerst haar deuren in De Bilt. Dit netwerkcafé 
biedt werk- en opdrachtzoekenden de mogelijkheid om met elkaar kennis en expertise uit te 

wisselen en daarnaast de kans om professioneel advies te krijgen. 

Er is een grote groep mensen die 
zonder werk of met weinig of even 
geen klanten / opdrachten zit. Wat 
doe je in zo’n situatie? Welke vra-
gen of problemen loop je tegen-
aan? Het is niet voor iedereen even 
vanzelfsprekend om hulp te vragen 
bij de problemen of vragen waar je 
mee zit, laat staan dat je direct weet 
waar je voor welke vraag terecht 

kunt. Bij het In Between Café kun 
je daarvoor terecht. 

Achtergrond 
Het In Between Café is oorspron-
kelijk een lokaal vrijwillig initia-
tief uit Leidsche Rijn dat in 2013 
is gestart door een aantal buurtbe-
woners. In eerste instantie ging het 
tijdens dit netwerkcafé vooral om 

samen komen, maar al gauw wens-
ten de aanwezigen meer diepgang. 
Zo ontstond het idee om lokale 
professionals hun kennis en erva-
ring te aten delen. Tegenwoordig 
biedt deze locatie wisselende thema 
workshops naast reguliere professi-
onele feedback en tips over je Cur-
riculum Vitae en brieven. Bij het In 
Between Café komen jong en oud, 
ervaren en onervaren bij elkaar om 
uit te wisselen op het gebied van 
netwerken, kennis, expertise of om 
geïnspireerd te worden. Zij vormen 
een mooie mix van vertrouwde 
en nieuwe gezichten die zich als 
vanzelf mengen. De aangeboden 
workshops waarin vaak in groeps-
verband opdrachten worden uitge-
voerd bieden daarin een ondersteu-
ning. 

Locatie en tijd 
Op maandag 2 februari van 9.30 
tot11.30 uur vindt het In Between 
Café plaats in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1 
in De Bilt. De eerste bijeenkomst 
staat in het teken van kennisma-
ken, netwerken en het CV. Gastheer 
Adriaan Kodde en gastvrouw Ilona 
van der Beek. Voor meer informatie 
inbetweencafedb@gmail.com. Het 
In Between Café is gratis.

Gastheer Adriaan Kodde en gastvrouw Ilona van der Beek voor de deuren 
van het In Between Café. [foto Henk van de Bunt] 
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Trapveldje in gebruik genomen
door Henk van de Bunt

Rondom de Melkweg in Bilthoven wordt gebouwd en zijn inmiddels een brede school en 
woningen gerealiseerd en wordt gewerkt aan een herinrichting van de openbare ruimte.

Samen met Woonstichting SSW heeft de gemeente De Bilt het plan Melkweg e.o. ontwikkeld. 

Het plan beoogt harmonie in de 
wijk te brengen en te zorgen voor 
een veilige leefomgeving met veel 
groen. Op 8 december is de parkeer-
garage met trapveldje opgeleverd. 
Dit bouwwerk, wat in slechts 80 
werkdagen gebouwd is, biedt ruimte 
voor 26 auto’s. Donderdag 22 janu-
ari werd het geheel in gebruik ge-
nomen. Spreekstalmeester Sander 
Wuijs (SSW) verwelkomde de bon-
te rij van sprekers. Namens Woon-
stichting SSW was dat directeur 
bestuurder Ad van Zijl, namens de 
gemeente De Bilt wethouder Hans 
Mieras en namens de provincie de in 
Hollandsche Rading wonende gede-
puteerde Ralph de Vies. De subsidie 
van de provincie heeft een zeer be-
langrijke bijdrage geleverd aan de 
realisatie van deze parkeergarage. 
SSW en gemeente zijn de Provincie 
hiervoor zeer erkentelijk.

Beer
De opening betrof het laatste deel 
van project Het Lichtruim, de half 

verdiepte parkeergarage met daar 
bovenop het trapveldje. Ad van Zijl: 
‘Het is alweer een jaar of acht ge-
leden dat we zijn begonnen met ge-
sprekken tussen SSW, de gemeente 
en de beoogde gebruikers om de 
mogelijkheden, kansen en risico’s 
te verkennen van het plan De Melk-
weg. En dan denk ik bij een moment 
als dit dan toch weer onwillekeurig 
terug aan die periode van voorbe-
reidingen en de mijlpalen in het 
project. Stevige oppositie van onze 
huurders aan de Grote- en Kleine 
Beer tegen de komst van het massa-
le bouwvolume, het inperken van de 
Dierenweide en het verplaatsen van 
de herten. Vooral dat laatste heeft 
toen veel emotie opgeroepen. En nu 
dan als laatste de oplevering van de 
half verdiepte parkeergarage met het 
trapveldje’. 

Dubbel 
Van Zijl vervolgde: ‘De dierenweide 
is kleiner en aantrekkelijker gewor-
den, Het Lichtruim is echt het klop-

pende sociale- en culturele hart van 
de wijk en de gemeente De Bilt ge-
worden en de openbare buitenruimte 
is fantastisch gemoderniseerd. En 
dan ook nu nog een nieuwe parkeer-
garage om het af te maken. Al die 
inspanningen hebben geleid tot een 
kwalitatief veel beter gebied. Een 
gebied met een eigen gezicht en een 
eigen identiteit. De half verdiepte 
parkeergarage beneden in combina-
tie met een trapveldje boven is een 
slim voorbeeld van dubbel ruim-
tegebruik. De school, maar ook de 
buurt kan er gebruik van maken.

In het ontwerp is een tribune meege-
nomen waardoor deze plek zich ook 
leent voor buitenactiviteiten. Overi-
gens hebben we naast dubbel ruim-
tegebruik ook dubbel eigenaarschap. 
De garage is eigendom van SSW 
en de gemeente is eigenaar van de 
grond en van het openbare trapveld-
je. De briljante vondst van beneden 
parkeren en boven een trapveldje is 
van Copijn landschapsarchitecten. 

In het ontwerp is een tribune meegenomen waardoor deze plek zich ook leent voor buitenactiviteiten. Daar werd 
op die koude donderdagmiddag gelijk gebruik van gemaakt, zoals door gedeputeerde Ralph de Vies.

Oranje Nassau en Hoge 
School voor de kunsten

Woensdag 21 januari was er voor het vak CKV op de Oranje Nassau 
School aan de Overboschlaan een Modedag met workshops voor de 
derde klassen. Het programma begon met een korte inleiding in de 
Aula.

Als gastdocenten waren medewerkers van de HKU (Hogeschool 
voor de Kunsten) uitgenodigd. Zij vertelden kort wat de bedoeling 
was, waarna diverse workshops volgden. Het thema van de dag was 
‘Spaghettatta Particulare’ (buitengewoon spaghettifeest). Alle leer-
lingen maken één fashion-outfit én bijbehorende accessoires (siera-
den, hoofddeksel, tas).

Gastdocenten
Er waren 8 gastdocenten aanwezig. Naast Karel Bakker (docent Fa-
shion HKU) en Karin Kortenhorst (sieraden- en hoedenontwerpster) 
gaven 6 HKU-fashionstudenten in tweetallen workshops. Deze stu-
denten hadden de gehele ochtend dezelfde groep en maakten met de 
leerlingen zowel de fashion-outfit als de hoofddeksels/accessoires. 
Rond 12.00 uur was er een eindpresentatie, waarin alle leerlingen 
hun gemaakte outfits op de catwalk showden. Vooraf had iedereen 
en voorbereidende training gekregen in het lopen op een catwalk.

(Lizette Bazuin)

Lijnbal- en basketbaltoernooi 
Van 20 tot 23 januari vond 
weer het jaarlijks lijn- en bas-
ketbaltoernooi plaats voor de 

groepen 8 van de basisscholen 
uit de gemeente De Bilt in het 
H.F. Witte Dorpshuis in De 

Bilt. Van 8.30 tot 12.30 uur 
speelden de ongeveer 450 leer-
lingen hun wedstrijden. 

DOS verkoopt vogelvoer
De eerste nachtvorst van het jaar is net achter de rug en de koudste 
maand van het jaar, februari, komt er aan. Hoog tijd om ook aan de 
vogeltjes te denken. Korfbalvereniging DOS helpt u daarbij. 

Op zaterdag 31 januari komen leden van de vereniging langs de deur 
om vogelvoer te verkopen. Mooie pindaslingers in diverse variaties 
voor een mooie prijs van slechts € 2,95 voor een kleine slinger en 
€ 4,95 voor een grote slinger. 

U ontvangt in een huis-aan-huis flyer op woensdag 28 januari ook 
nog meer informatie hierover. De opbrengst van deze actie wordt 
gebruikt om op het DOS terrein een speelplaats aan te leggen voor 
de kleinsten. 

Open Jeugdtoernooi 
TV Tautenburg 

Van woensdag 4 t/m zondag 15 maart zal het Open Jeugdtoernooi 
van tennisvereniging Tautenburg worden georganiseerd. Er wordt 
gespeeld in de onderdelen enkel, dubbel en gemengd dubbel in de 
categorie Groen (10 t/m 12 jaar) en in de leeftijdscategorieën t/m 
12, t/m 14, t/m 17 jaar. In de categorieën groen en t/m 12 jaar wordt 
in poules gespeeld. In de overige categorieën wordt gespeeld in een 
afvalsysteem.

Indien het aantal inschrijvingen beperkt is, kan worden gekozen 
voor een poulesysteem. Inschrijven, planning en uitslagen van de 
wedstrijden zijn te vinden op: www.toernooi.nl. 

Voor eventuele vragen: openjeugd@tautenburg.nl.
Op vrijdag was er een wedstrijd tussen de Maartensdijkse Martin Luther King-school en de Biltse Vrije School 
Het Zonnewiel.

[foto Henk van de Bunt]
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Leden Historische
Vereniging blijven actief

door Koos Kolenbrander

De vereniging De Historische Kring D’ Oude School is 30 maart 1992 opgericht en actief in de 
De Bilt en Bilthoven. In een brede setting brengen zij de geschiedenis van De Bilt in kaart en 

onder de aandacht van het publiek.
 

Vrijdag 9 januari werd er in De Bilt 
een fototentoonstelling over voor-
malige Biltse Horeca geopend, de 
vereniging startte een zoektocht 
naar voorwerpen waaraan een bij-
zonder verhaal verbonden is i.v.m. 
de viering op 5 mei a.s. van de ze-
ventigste keer Bevrijdingsdag. De 
vereniging dingt met haar website 
mee naar de Geschiedenis Online 
Prijs, die begin 2015 zal worden 
uitgereikt. Iedereen die de Histo-
rische Kring D’Oude School een 
warm hart toedraagt kan tot 5 fe-
bruari op de site van de Historische 
Kring stemmen op deze publieks-
prijs. Hoe je warm loopt voor deze 
vereniging leggen 2 leden uit.

Bestuur
De eerste penningmeester Iet van 
de Pol-Mensink werd op 25 decem-
ber 1931 geboren als oudste doch-
ter in een gezin met vier kinderen. 
Ik ben nooit naar een kleuterschool 
geweest, daar gingen in mijn tijd 
alleen maar kinderen van rijke ou-
ders naar toe. In 1936 werd mijn 
vader overgeplaatst naar garnizoen 
Amersfoort. Wij verhuisden naar 
Oud Leusden dat tegen Amersfoort 

aan ligt en woonden in de oorlog 
tegenover het concentratiekamp. 
Vanuit het kamp liepen geïnterneer-
den dagelijks voor ons huis langs. 
Ze droegen gevangeniskleding met 
lompen om hun voeten en waren 
te werk gesteld op de Leusderhei-
de. Voor het kamp stond een bord 
met de tekst ‘Polizeiliches Durch-
gangslager’ . Mijn man, Peter van 
de Pol werkte op het KNMI en we 
woonden aanvankelijk in Zeist. In 
januari 1955 verhuisden we naar 
een bouwfondswoning aan het 
Stratusplein in De Bilt. Voor een 
bouwfondswoning kwam je alleen 
maar in aanmerking wanneer je in 
vaste dienst bij de overheid werkte. 
Het waren zo’n beetje de eerste 
nieuwbouw woningen van na de 
oorlog. De Bilt was nog niet zo vol 
gebouwd als nu. In 1965 werd ons 
huis te klein en verhuisden we met 
vijf kinderen naar de Alfred Nobel-
laan.

Toen Peter 60 jaar oud was ging hij 
met pensioen en wilden we uit De 
Bilt weg omdat het dorp ons niet 
zoveel deed. Na een jaar tevergeefs 
elders zoeken besloten we om te 
blijven. Pas daarna ben ik actief in 
de geschiedenis van ons dorp gedo-
ken. Ik heb me door een collega van 
mijn man, Tjitze Langerveld, bij la-
ten praten en ben naar lezingen en 
diavoorstellingen over de geschie-
denis van De Bilt gegaan. Ten tijde 
van de oprichting van de Histori-
sche Kring ‘d Oude School vroegen 
ze mij er bij. En werd ik penning-
meester. Via de gemeente zijn we 
aan huisvesting in De Oude School 
gekomen. Ik kreeg kleinkinderen 
waaraan ik ook tijd besteedde. Hier-
door werden mijn activiteiten voor 
de Historische Kring minder. Ik ben 
wel lid gebleven. Toen de kinderen 
de deur uit waren, dacht ik de din-
gen uit ons verleden maar eens te 
moeten opschrijven. Ze kunnen be-
langrijk zijn voor later. Ik heb alle 
boekjes en dia’s die ik over De Bilt 
bezit genoteerd, opdat ze later, als 
ik er niet meer ben, ze niet worden 
weggegooid. Mijn kinderen hebben 
nog niet zo veel belangstelling voor 
het verleden. Dat begint meestal 
als je wat ouder wordt. Laatst zei 
iemand tegen mij: ‘ je leeft altijd 
op de grens tussen geschiedenis en 

toekomst’ en daar ben ik het mee 
eens. Het is goed dat de vereniging 
zo actief is op allerlei fronten: zo 
stimuleer je elkaar en wek je bij an-
deren de nodige belangstelling op. 
Want onze opvolgers moeten zich 
toch gaan warmlopen.’

(Van) Huizen
‘Gewoon lid’ Joop Verzuu is op 1 
februari 1935 aan de Haydnlaan 52 
in Bilthoven geboren. Zijn vader, 
Jacobus Verzuu (1901-1971), is 
de ontwerper van het houten ADO 
speelgoed (ADO: Arbeid Door On-
volwaardigen) dat tot 1955 in het 
sanatorium Berg en Bosch in Bilt-
hoven door t.b.c- patiënten werd 
gemaakt. Moeder werkte als assis-
tente van prof. Bronkhorst in Apel-
doorn, de geneesheer-directeur en 
oprichter van het sanatorium Berg 
en Bosch in Bilthoven. Joop was de 
zevende in een gezin van 11 kin-
deren: ‘Van de bezettingstijd heb 
ik het e.e.a. meegemaakt. Zoals 
de bombardementen op vliegveld 
Soesterberg. We woonden hemels-
breed maar een paar kilometer van 
het vliegveld af. Regelmatig werd 
een van ons naar de gaarkeuken 
in de Theresiaschool gestuurd om 
eten voor ons gezin te halen. Soep 
werd daar uit grote melkbussen 
geschept. Het was troep en stonk 
vaak naar kool, maar je at het, want 
je had honger. We hadden soms 
thuis geen eten meer, maar wel 
voldoende hout voor de kachel. 
Moeder zette dan vaak alleen maar 
water op in de hoop dat vader eten 
meebracht. In de Hongerwinter ben 
ik met vijf broers drie maanden 
in Ootmarsum geweest waar wel 
genoeg te eten was. Mijn oudste 
broer Leo studeerde voor pries-
ter aan het Grootseminarie van de 
Wereldheren en verbleef tijdelijk 
in Ootmarsum. Broers van de se-
minaristen die thuis te weinig eten 
hadden, mochten ook die kant op 
komen en werden bij gezinnen in 
de buurt ondergebracht. Ik heb o.a. 
gewerkt bij Frans van Huizen, een 
galanteriezaak aan de Nachtegaal-
laan. Hij verkocht kopjes, theezeef-
jes, rietmatten, gaas, spijkers eigen-
lijk alles waar wat aan te verdienen 
was: de duvel en z’n ouwe moer. 
Van Huizen voerde een beroemde 
slagzin, bedacht door de vader van 

Hans de Groot (ook actief lid van 
d’Oude school): ‘Kom of bel, Van 
Huizen heeft het wel’. We hebben 
tweeënhalf jaar op de Lassuslaan 
ingewoond en zijn daarna in een flat 
aan de Van Houtenweg gekomen. 
Vanaf de flat zijn we aan de Steenen 
Camer gaan wonen en tegenwoor-
dig aan de Alfred Nobellaan. Mijn 
echte opleiding is begonnen bij een 
oom in Den Haag die een zaak in 
gereedschappen en ijzerwaren had. 
Na een half jaar in Den Haag ben 
ik in een winkel op de Lijnmarkt in 
Utrecht begonnen. Daar heb ik mijn 
vak goed geleerd. Ik heb er alles 
geleerd over gereedschappen die in 
de bouw, de industrie en de scheep-
vaart worden gebruikt. In 1958 ben 
ik als vertegenwoordiger gaan wer-
ken. Dat heb ik tot de vut gedaan. 

Tegen het eind van mijn werkzame 
leven heb ik de toepassing van de 
automatisering zien ontstaan, maar 
heb me daar niet in verdiept. Naast 
mijn werkzame leven had ik als 
hobby bij het KNMI een moestuin 
van 400 vierkante meter. In mijn 
jeugdjaren kon je ‘s avonds alleen 
naar bioscoop Concordia en huize 
Verzuu op de Obrechtlaan. Vaak zat 
er een aantal vrienden bij ons thuis 
koffie te drinken, alles kon, dat was 
heel gewoon. Wanneer ik mijn le-
ven over zou kunnen doen, zou ik 
het ongeveer net zo doen, denk ik. 
Op dit moment ben ik bij de Histo-
rische kring o.a. bij het verspreiden 
van het verenigingsblad betrokken. 
De vereniging is goed bezig zich te 
profileren. Hopelijk maakt dat de 
belangstelling bij anderen groter’. 

Op de foto-expositie over de historie van de Biltse horeca vertelt Iet van 
de Pol-Mensink enthousiast over het familieverleden.

[foto Henk van de Bunt] 

Joop Verzuu met een deel van het 
door zijn vader ontworpen A.D.O.-
speelgoed.

[foto Henk van de Bunt]

De galanteriezaak van Van Huizen aan de Nachtegaallaan; ‘Hij verkocht 
kopjes, theezeefjes, rietmatten, gaas, spijkers eigenlijk alles waar wat aan 
te verdienen was: de duvel en z’n ouwe moer. (foto uit De Biltse Grift).

Parkinson Café Bilthoven 

Op maandag 2 februari zal drs. 
Ad Nouws, psycholoog, een pre-
sentatie geven in De Koperzaal 
van Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

De heer Nouws kan bogen op 
een uitgebreide ervaring in het 
werken met mensen die bekend 
zijn met de ziekte van Parkinson. 
Hij is al ruim 20 jaar actief bij de 
Parkinson Vereniging en onlangs 
is zijn boek ‘Mijn denken stottert 
vaak meer dan mijn benen’ uitge-

komen. De invloed van de diag-
nose Parkinson op de relatie heeft 
voortdurend zijn belangstelling 
gehad. Mensen met de ziekte van 
Parkinson, naasten en belangstel-
lenden zijn weer van harte wel-
kom. De bijeenkomst begint om 
14.30 uur. De toegang is gratis, 
maar een bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Info bij Ankie van 
Dam, tel. 0346-211814 of via 
e-mail b.van.dam@hetnet.nl.

Lezing bij Groei & Bloei

Op dinsdag 3 februari komt Hans 
Kramer van Kwekerij de Hessen-

hof een lezing geven over bijzon-
dere voorjaarsbloeiers. In deze 
lezing laat hij tientallen voor-
jaarsbloeiers zien die de moeite 
waard zijn om in de tuin aan te 
planten. Hij vertelt wat over de 
verzorging en met welke zich 
laat ontwikkelende planten deze 
het best kunnen worden gecom-
bineerd, zodat zo lang mogelijk 
van bloei kan worden genoten. 

De lezing is op 3 februari om 
20.00 uur in De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven. 
Entree voor leden is gratis, niet-
leden betalen 3 euro toegang.

Hoofdcoach verlaat SCHC
De hoofdcoach van Dames 1 van SCHC, Giles Bonnet, heeft besloten 
zijn taken per direct neer te leggen. Giles Bonnet wil de speelsters 
van Dames 1 ruimte geven om na de winterstop een nieuwe start te 
maken met het team. Hij ziet hier voor zichzelf geen rol in. Het team 
heeft in zijn visie een andere coach nodig. Bonnet: ‘Het team heeft 
een enorme opdonder gehad met het overlijden van Inge. Het enige 
wat het nu nodig heeft, is iemand die hen goed kent en die dit proces 
goed kan begeleiden. Ik zie mezelf deze ingewikkelde taak, na slechts 
vier maanden met het team, niet vervullen’. Het bestuur van SCHC 
begrijpt en respecteert zijn besluit. Voorzitter Stephan van der Vat: 
‘Deze extreme situatie kon niemand voorzien. Giles heeft persoonlijk 
een afweging gemaakt en heeft geconcludeerd dat hij op dit moment, 
in deze uitzonderlijke situatie, niet de juiste persoon is. Dat is moedig 
en verdient groot respect.’ SCHC beraadt zich op de wijze waarop de 
functie van hoofdcoach van Dames 1 nu zal worden ingevuld.
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Wie wordt Sportman 
Individueel De Bilt 2015

door Walther Eijndhoven

Vrijdag 30 januari aanstaande wordt de ‘Sportman Individueel De Bilt 2015’ 
gekozen. We maken nader kennis met de drie genomineerden 

Jelle Algie, Thierry Brinkman en Jesper Schuurman. 

Jelle Algie is 18 jaar en heeft altijd 
in De Bilt gewoond. Na zijn eind-
examen Gymnasium startte hij met 
een studie Geneeskunde in Leiden. 
Jelle: ‘Sporten vond ik altijd leuk 
om te doen. De eerste jaren heb ik 
gevoetbald bij FC De Bilt. Daarna 
ben ik, vanaf mijn dertiende jaar, 
gaan roeien bij de ‘Utrechtse Roei-
vereniging Viking’. Bij deze leuke 
club ben ik op mijn veertiende 
begonnen met wedstrijdroeien. Ik 
kom uit een echte roeifamilie. Mijn 
moeder roeit, mijn vader heeft zelfs 
op internationaal niveau geroeid en 
mijn grootouders, van beide kan-
ten, hebben deze geweldige sport 
ook beoefend. Als kind ging ik al 
naar roeiwedstrijden op de Bosbaan 
en naar de Varsity in Houten. Door 
mijn studie in Leiden roei ik nu bij 
de ‘Koninklijke Studenten Roeiver-
eniging Njord’.

Zwaar
‘Roeien is een relatief zware sport. 
In mijn tijd bij ‘Viking’ trainde ik 
zes keer in de week. Naast roeitrai-
ningen, deed ik hier ook aan con-
ditie- en krachttraining. Ik roeide 
in verschillende soorten boten: de 
‘skiff’ (1x), een ‘dubbel twee’ (2x), 
een ‘dubbel vier’ (4x) en soms ook 
in een ‘acht’. Naast school bleef 
niet veel tijd over voor andere be-
zigheden. Ik fietste bijna iedere dag 
een half uur heen en terug naar ‘Vi-
king’, en daar was het alleen maar 
trainen, trainen en nog eens trainen. 
Dat was echter geen straf, omdat 
wij een leuke, fanatieke groep roei-
ers hadden op ‘Viking’. Lekker een 
keer uitgaan was er dus ook niet 

bij, na alle zware trainingen op za-
terdag. Met de Vikingroeiers heb ik 
vaak nationale wedstrijden gewon-
nen. Bij roeien heet dat een ‘blik 
trekken’. 

Coupe
‘In augustus jongstleden werd ik 
in een ‘acht’ uitgezonden naar de 
Coupe de la Jeunesse in Libourne, 
in Frankrijk. Dat zijn de ‘Officieuze 
Europese Kampioenschappen’ voor 
junioren roeien. In de weken vooraf 
heb ik zelfs twee keer per dag ge-
traind, zes dagen in de week. Ik heb 
geen vakantie gehad, maar dit had ik 
niet willen missen. Op de zaterdag 
wonnen wij een zilveren medaille en 
op zondag nog een bronzen medail-
le. Ik hoop mij bij Njord nu verder te 
kunnen ontwikkelen, zodat ik over 
twee of drie jaar kan deelnemen aan 
de WK onder 23 jaar’. 

Thierry Brinkman is 19 jaar, 
hockey-international en eerste-
jaars rechtenstudent aan de Uni-
versiteit Utrecht. Sinds dit jaar 
woont hij op kamers. Thierry: 

‘Mijn hele jeugd heb ik in Biltho-
ven gewoond, daar ook op school 
gezeten en heb daarbij altijd ge-
sport. Tot mijn elfde jaar heb ik 
voornamelijk gevoetbald en ge-
tennist. Terwijl ik nog op voetbal 
zat ging ik al vaak naar SCHC, de 
hockeyclub, waar mijn pa coach 
was van het eerste herenteam. Ik 
ben een keer mee gaan trainen 
met D3 en binnen een paar we-
ken zat ik in D1 en was mijn keus 
gemaakt’. 

Logisch
Eigenlijk ook wel logisch. Ik kom 
uit een echt hockeygezin. Vader, 
Jacques Brinkman, is oud-record 
international en tweevoudig olym-
pisch kampioen, moeder Jacque-
line, broer Tim (17 jaar), die bij FC 
Utrecht A1 speelt en mijn zus Julie, 
speelster bij SCHC. Af en toe mag 
zij meespelen met dames 1, terwijl 
zij pas vijftien jaar is. Mijn ouders 
hebben echt alles gedaan voor ons, 
brengen en halen naar trainingen, 
mee naar wedstrijden, altijd was 
wel minimaal één van hen van de 
partij. Hockey is wel echt mijn 
ding. Als speler bij het eerste heren-
team van Kampong, geef ik twee-
maal per jaar een training aan een 
jeugdlijn-elftal en ben ik een paar 
keer per jaar buddy van een breed-
tesport-team. Zo blijf ik betrokken 
bij het jeugdhockey. 

Fifa
Mijn leven bestaat niet alleen uit 
hockey hoor. Ik vind het ook leuk 
om af en toe een rondje te golfen 
met vrienden van de middelbare 
school. Door onze studie zien wij 
elkaar helaas niet zo vaak. Verder 
speel ik ook regelmatig een potje 
Fifa op de Playstation. Ik vind het 
nog wel belangrijk te vermelden dat 
de universiteit mij goed begeleid. 
Hoe vaak ik ook afwezig ben, ik 
houd altijd mijn herkansingsmoge-
lijkheid. Gelukkig heb ik al 25 van 
de 30 punten gehaald, daar ben ik 
erg blij mee. Toch vraagt het veel 
discipline om zo met je sport bezig 
te zijn, naast je studie. Mijn hele le-
ven bestaat uit studie, hockey, eten, 
slapen en heel af en toe een avondje 
op stap. Maar ik wil er alles voor 
opgeven om een plaats te verwer-
ven binnen het Nederlands hockey-
elftal en naar de Olympische Spe-
len in Rio te gaan’.

De 26-jarige Jesper Schuurman 
is vanaf zijn 18e woonachtig in 
Utrecht, maar tennist al vanaf zijn 
zesde bij Meijenhagen in De Bilt. 

Jesper: ‘In die beginjaren ontdekte 
Raymond, mijn trainer, dat ik ta-
lent had voor het spelletje.Tot mijn 
twaalfde heb ik les gehad van Ray-
mond en is een goede basis gelegd 
om mijn talent verder te ontwikke-
len. Door mee te doen aan toernooi-
en kon ik de nodige wedstrijderva-
ring opdoen. Vanaf mijn twaalfde 
jaar ben ik gaan trainen bij Ten-
nisinstituut Nederland (TIN), een 
tennisschool in Doorn. Hier werd 
niet alleen mijn tennisvaardigheid 
verder ontwikkeld, maar moest ik 
ook werken aan mijn conditie en 
vooral veel wedstrijden spelen.
Een leuke tijd. Uiteindelijk wist ik 
het vorig jaar te brengen tot niveau 
twee, de eerste Meijenhager op dit 
niveau. Daarnaast ben ik tien keer 
clubkampioen geworden’. 

Balletje
‘Het lid zijn van een tennisvereni-
ging betekent voor mij niet alleen 
maar een balletje slaan, ik doe ook 
veel voor jongeren. Ik zet mij met 
hart en ziel in om de jeugd van 
Meijenhagen aan het tennissen te 
krijgen, bijvoorbeeld door het or-
ganiseren van het ‘Open Jeugdtoer-
nooi’, voor tennistalenten uit de 
regio. Ook houd ik mij actief bezig 
met het jeugdbeleid van Meijen-

hagen voor de komende vijf jaar. 
Het wordt steeds moeilijker om de 
jeugd voor het tennis te behouden 
en hen niet te verliezen aan team-
sporten, dus daar ligt voor mij nog 
een grote uitdaging’. 

Geneeskunde
‘Het sociale aspect binnen ten-
nis is voor mij ook erg belangrijk. 
Tijdens het Meijenhagenweekend 
eens in de paar jaar, gaan wij met 
een groep van ongeveer 25 spelers 
van de zondagcompetitie een week-
endje weg. Zo leer je elkaar op een 
andere manier kennen. 
Natuurlijk bestaat mijn leven niet 
alleen uit tennis. Na mijn studie 
Geneeskunde aan de Universiteit 
Utrecht, werk ik nu als assistent-
arts in het Diaconessenziekenhuis 
in Zeist. Ik werk hier als zaalarts 
in de geriatrie. Daarnaast voetbal 
ik nog bij FC De Bilt in het derde 
op zaterdag, een gezellig vrienden-
team waar het sociale aspect hoog 
in het vaandel staat. Ook wil ik 
graag meer van de wereld zien. Zo 
ben ik al een keer zes maanden naar 
Australië, Nieuw-Zeeland en Indo-
nesië geweest. Volgend jaar ga ik 
waarschijnlijk naar Zuid-Amerika. 
Nee, het leven bestaat niet alleen 
uit tennis’. 

Jesper Schuurman op de baan bij Meijenhagen.

Alweer een medaille voor Jelle Algie.

Thierry (rechts) scoorde tijdens EK Waterloo 2014.
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Twee speelsters 
van Dames 1 van SCHC

door Rob Klaassen

Twee van de genomineerden voor sportvrouw van het jaar zijn Carlien Dirkse van den Heuvel en 
Caia van Maasakker, beide hockeysters bij SCHC. Zoals bij de nominatie voor \sportploeg van 

het jaar al is aangegeven wordt dit jaar de vreugde bij de vele nominaties die SCHC ten deel zijn 
gevallen, sterk overschaduwd door het onverwachte overlijden van keepster Inge Vermeulen.

De medespeelsters zitten nog in 
het proces om deze gebeurtenis 
een plek te geven. Hun hoofd staat 
er dan ook niet naar om met de 
pers over de nominatie te spreken. 
Rust en samenzijn is het devies. 
Jos Frijters, commissaris tophoc-
key dames van SCHC deelde ons 
mee, dat daarom Dames 1 dit jaar 
niet langer meedoet met de zaal-
competitie. Vanuit het succesvolle 
eerste damesteam van SCHC zijn 
twee speelsters genomineerd. Beide 
speelsters maakten deel uit van het 
Nederlands hockeyteam dat dit jaar 
wereldkampioen in Den Haag werd.

Carlien
Carlien Dirkse van den Heuvel (27 
jaar) heeft 106 wedstrijden gespeeld 
in het Nederlands dameshockey-
team Carlien is de captain van Da-
mes 1 team van SCHC, een team dat 
dit jaar het succesvolste jaar ooit be-
leefde. In de finale werd helaas nipt 
verloren van Den Bosch. Volgens 
Jos Frijters heeft de trainster Janne-
ke Schopman een heel belangrijke 
rol in het succes gespeeld.

Erelijst 
Carliens erelijst met het Nederlands 
team is ongelooflijk. Ze won de 
Champions Trophy in 2008, 2009, 
2011, 2012, was Europees kampi-
oen in 2009 en 2011, wereldkam-
pioen in 2010 en 2014, Olympisch 
kampioen in 2012. Van 2004 tot 
2007 speelde zij bij Den Bosch, 
waar zij driemaal de landstitel be-

haalde en driemaal de Europa Cup 
I. Haar spelpositie bij SCHC is cen-
traal midden, terwijl zij in het Ne-
derlands team vaak aan de zijkant 
midden speelt. Volgens Jos is het 
bijzondere aan het spel van Carlien 
dat als je als buitenstaander naar 
haar kijkt ze eigenlijk niet eens zo 
opvalt. Ze scoort niet heel veel en ze 
maakt ook geen opvallende acties. 
‘Je merkt pas hoe ongelooflijk be-
langrijk zij als schakelspeler in het 
team is wanneer ze niet meedoet. 

Hoe enorm technisch begaafd ze is 
en hoe zij voor haar medespeelsters 
de ruimten creëert om het spel ver-
der vorm te geven. Het is dan ook 
niet voor niets dat zij voor het jaar 
2013-2014 is uitgeroepen tot de 
beste speelster van de hoofdklasse 
dameshockey. Een zeer prestigieuze 

titel”. Een titel die uiterst objectief 
tot stand komt. Na elke wedstrijd 
geven de beide betrokken coaches 
iedere speler een cijfer. Dit leidt tot 
een ranglijst. Aan het eind van het 
seizoen worden de drie spelers met 
de meeste cijfers aan het publiek 
voorgelegd, waarna een verkiezing 
plaatsvindt. Carlien eindigde zowel 
in de lijst van de professionals als 
eerste, als ook bij de keuze door het 
(hockey)publiek! Jos: “Meer beves-
tiging van hoe goed je bent kun je 
niet krijgen”.

Caia
Caia van Maasakker (25 jaar) heeft 
63 wedstrijden gespeeld in het Ne-
derlands hockeyteam
Ook Caia speelt in het Nederlands 
damesteam en in Dames 1 van 
SCHC. Ze heeft de Champions 

Trophy in 2011 gewonnen, was 
Olympisch kampioen in 2012, Eu-
ropees Kampioen in 2013, en we-
reldkampioen in 2014. Caia heeft 
uitsluitend bij SCHC gespeeld.
Haar positie in het veld is verdedi-
ger. Volgens Jos is haar specialisme 
de stafcorner: ‘Ze heeft in de hoofd-
klasse al ruim 110 strafcorners be-
nut. Ook in het Nederlands team is 

zij inmiddels uitgegroeid tot straf-
cornersspecialist. Zij is na Maartje 
Paumen de tweede strafcornerne-
mer’. Caia heeft een fantastisch sei-
zoen achter de rug. Het enige wat ik 
er nog verder over kan zeggen is dat 
ons hele team het fantastisch doet 
en dat Caia daarin een van de dra-
gende speelsters is. Haar nominatie 
is dan ook meer dan verdiend’.

Carlien Dirkse

Caia van Maasakker

Ana Rekar.

Wat goed is, komt snel
door Rob Klaassen

Ana Rekar (20 jaar) speelt al volleybal vanaf haar 11e jaar. Ana is begonnen in Huizen te spelen 
en speelt de laatste drie jaar in de zaal bij Taurus in Houten. In de zomer van 2014 is ze bij 

Irene begonnen met beachvolleybal. Ze zegt dat ze dat deed, omdat ‘daar een mogelijkheid is 
om beachvolleybal te spelen en er ook een heel goede begeleiding is. Allemaal heel stimulerend’.

Ze is dus pas een jaar met beachvolleybal bezig. Het 
afgelopen jaar speelde zij samen met Sjeel Mensink. In 
dat jaar heeft zij als beginnend beachvolleyballer on-
gelooflijke resultaten behaald. Ze werd 9e bij het Eu-
ropees Kampioenschap beachvolleybal onder 20 jaar 
en werd 7e bij het Nederlands Kampioenschap beach-
volleybal voor senioren! Allemaal heel bijzonder voor 
een beginner. 

Verschil 
Op de vraag wat zij nu leuker vindt ‘gewoon’ vol-
leybal of beachvolleybal zegt zij dat haar hart bij het 
beachvolleybal ligt. “Je bent dan veel meer all round 
bezig. Je moet overal goed in zijn en je bent veel meer 
verantwoordelijk voor het resultaat dan bij ´gewoon’ 
volleybal. Ik ben iets meer verdediger, met name het 
tegenhouden van de bal, dan aanvaller. Dat komt om-
dat ik voor volleybal eigenlijk nogal klein van stuk ben 
met m´n 1.73 m.’

Uitzoeken
Ze speelt inmiddels ook in het Nederlands talenten-
team. Ze traint daar eenmaal in de week mee, daar-
naast traint en speelt ze driemaal in de week bij Taurus 
in Houten in de zaal. Ze is, exclusief reizen, tenminste 
15 uur in de week met volleybal bezig. Alle reis- en 
verblijfkosten komen voor eigen rekening. ‘We zijn 
een kleine en ook arme bond. We moeten het allemaal 
financieel maar zelf uitzoeken’. 

Blokje 
Haar trainer Michel Everaert zegt dat ze een groot ta-
lent is: ‘Ze is zeer balvaardig, bliksemsnel, explosief, 
heeft een grote sprongkracht en ze kan enorm goed 
blokkeren. Dat alles is wel het gevolg van heel veel 
trainingsarbeid. Naast oefeningen in techniek traint 
ze veel op fysieke kracht. Ze heeft daardoor een grote 
sprong- en slagkracht ontwikkeld en voorkomt daar-
mee tevens blessures’. Als trainer typeert hij haar als 
‘een blokje beton met heel veel dynamiek’. 

TZ 1 voor het eerst in 
de Hoofdklasse

door Guus Geebel

Het team TZ 1 veld van korfbalvereniging Tweemaal Zes is op het 
Sportgala De Bilt 2015 genomineerd voor de titel Sportploeg van het 
Jaar. Het team werd in juni kampioen en promoveerde voor het eerst 
sinds de oprichting van de vereniging naar de Hoofdklasse.

Eric Geijtenbeek is nu voor het tweede seizoen coach van de ploeg en 
dan direct promoveren is natuurlijk erg mooi. Inmiddels is de eerste 
competitiehelft in de Hoofdklasse gespeeld en staat TZ 1 op plaats vijf 
van de acht. Eric noemt dat best een goede prestatie voor een nieuwko-
mer op dit niveau. ‘We moeten zorgen dat we minimaal op zes eindigen 
om ons te handhaven.’ De Hoofdklasse is landelijk georganiseerd in een 
Hoofdklasse A en B. Daarboven is nog de Ereklasse. ‘We spelen dus op 
het een na hoogste niveau in het hele land.’ 

Winnen
‘We willen ons niveau ook in de tweede helft van de veldcompetitie die 
in april begint handhaven. Het ligt ons goed en het is iedere keer een 
uitdaging. Je hebt er bijna geen zwakkere ploegen meer bij zitten’, ver-
telt Eric Geijtenbeek. ‘Afgelopen seizoen werden we kampioen met een 
totaal van 25 punten en 8 punten voorsprong op de nummer 2. Met 8 
punten verschil kampioen worden is heel knap. In die competitie zaten 
ook wat zwakkere ploegen maar die kom je nu niet meer tegen.’ Eric 
ziet in de nominatie op het Sportgala een bevestiging dat de prestatie 
die vorig jaar is geleverd op waarde geschat wordt. ‘Maar als je een-
maal genomineerd bent wil je ook winnen.’
 
Groei
‘Bij het korfbal kennen we een veldcompetitie en een zaalcompetitie. 
De veldcompetitie start meestal begin september. Halverwege novem-
ber beginnen we aan de zaalcompetitie tot april en daarna maken we 
veldcompetitie af.’ Toen de vereniging 1968 werd opgericht waren er 
12 leden en één team. Gespeeld werd op een speelweide. In 1971 ver-
huisde TZ naar de Planetenlaan en een jaar later kreeg de vereniging 
voor het eerst een eigen kantine. De vereniging groeide en kreeg een 
betere accommodatie. Met ingang van het seizoen 1993-1994 werden 
de huidige velden aan de Dierenriem in gebruik genomen. Een prach-
tige locatie tussen de andere sportverenigingen met een nieuwe kantine. 
In 2001 werd het eerste kunstgrasveld aangelegd. Dat zijn er inmiddels 
twee. Tweemaal Zes is nu een middelgrote korfbalvereniging met onge-
veer 275 actieve leden. Daarnaast is nog een groot aantal vrijwilligers 
actief. 
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FC De Bilt 
opnieuw genomineerd op Sportgala

door Guus Geebel

Het eerste elftal van FC De Bilt is bij het Sportgala De Bilt 2015 voor de tweede keer op rij 
genomineerd voor verkiezing tot sportploeg van het jaar. Dat is niet zo vreemd, 

want het elftal is twee keer achtereen kampioen geworden. 

In het seizoen 2012-2013 werd het 
eerste ongeslagen kampioen in de 
vierde klasse en promoveerde naar 
de derde klasse. Dat was een aan-
merkelijk zwaardere competitie, 
met spannende wedstrijden. Uit-
eindelijk werd het tweede kampi-
oenschap met zeven punten op de 
nummer twee behaald. FC De Bilt 
maakte in 2012 de keuze om twee 
eerste elftallen samen te voegen tot 
één eerste elftal, dat op de zaterdag 
ging voetballen. Dat nieuwe eerste 
elftal begon onder leiding van trai-
ner Gerrit Plomp in de vierde klasse 
van het district. Dat was even een 
stapje terug maar de ambitie was 
om binnen vijf jaar twee keer te 
promoveren, om vervolgens in de 
tweede klasse een rol van betekenis 
te gaan spelen. Dat doel werd al in 
twee jaar bereikt.

Meer geluk
Dit seizoen doet FC De Bilt heel 
goed mee in de tweede klasse en 

voert halverwege de competitie de 
middenmoot aan. Slechts drie van 
de 13 wedstrijden werden verloren, 
maar helaas ontbrak bij veel wed-
strijden het geluk. Het team speelde 
te vaak gelijk, terwijl een overwin-
ning verdiend was. Als de prijs 
‘kampioen paal en lat schieten’  
wordt uitgereikt, dan wordt FC De 
Bilt 1 daarvoor ook genomineerd. 
Met dezelfde instelling en wat meer 
geluk, speelt FC De Bilt na de win-
terstop zeker een rol van betekenis 
in de tweede klasse. Gerrit Plomp 
is nu voor het derde jaar trainer van 
het team en ook volgend jaar staat 
hij aan het roer. Jan van den Dijs-
sel is met zijn 22 jaar een van de  
jongste aanvoerders. Hij is evenals 
zijn trainer pas tevreden als het echt 
goed gaat.

Tweede ook succesvol
De seniorenselectie bestaat uit het 
eerste en het tweede en heeft in to-
taal 36 spelers. Het tweede is ook 

met een opmars bezig, want na 
het kampioenschap in 2014 staat 
dit team wederom een straatlengte 
voor in hun competitie. Vermel-
denswaard is ook hun strijd in de 
districtsbeker, waar zij inmiddels 
enkele reserve hoofdklassers de 
baas waren en na de winterstop 
kans maken op de kwartfinale. 
Het overgrote deel van de selectie 
is tussen de 19 en 23 jaar. Vorig 
jaar werd spits Mike Versloot door 
scouts gevolgd en hij voetbalt in-
middels in de hoofdklasse. Daar-
naast zijn momenteel nog zes Biltse 
spelers actief in de hoofdklasse of 
hoger. Wat zou het mooi zijn als 
deze spelers de weg naar Sportpark 
Weltevreden weer zouden opzoe-
ken om hun bijdrage te leveren aan 
verdere promoties.

FC De Bilt 1 aan het begin van 
het seizoen 2013-2014. (foto 
Willemsen)

Hockeydames SCHC 
genomineerd op Sportgala

door Guus Geebel

De vreugde over een zeer succesvol hockeyjaar van het team Dames 1 van SCHC werd op 10 
januari overschaduwd door het plotselinge overlijden van Inge Vermeulen. Het juichgevoel 

dat de nominatie als Sportploeg van het Jaar op het Sportgala De Bilt 2015 teweeg 
zou moeten brengen is dan ook getemperd.

Het team Dames 1 eindigde in 2014 
voor het eerst in de geschiedenis 
als eerste in de Hoofdklasse. Door 
deze prestatie plaatste het team zich 
eveneens voor het eerst in de his-
torie van de hockeyclub voor het 
belangrijkste hockeytoernooi voor 
clubs in Europa, het European Hoc-
key Club Championship. Ook voor 
het eerst haalde SCHC Dames 1 de 
play-offs voor het landskampioen-
schap. Helaas kwam het team in de 
finale over twee wedstrijden tegen 
Den Bosch één doelpunt tekort 
voor de titel en eindigde dus als 
runner-up.

Collectief
Dames 1 is blij met de waardering 
die spreekt uit de nominatie, maar 
als ze heel eerlijk zijn waren ze 
liever genomineerd voor de lands-
titel. ‘Het zijn echte topsporters die 
alleen gaan voor het allerhoogste, 
maar helaas werd dat doel in de fi-
nalewedstrijden tegen Den Bosch 
net niet gehaald. De teleurstelling 
was groot, maar dat neemt niet weg 
dat het verder sportief een super-
jaar was’, aldus Jos Frijters, com-
missaris tophockey dames. ‘Het 
team bedankt alle supporters uit de 
gemeente die bij belangrijke wed-
strijden steeds weer zorgen voor 
volle tribunes en een geweldige 
sfeer. Dames 1 van SCHC is een 
echt vriendinnenteam. De kern is al 
vele jaren bij elkaar. Met vijf keer 
per week trainen en een wedstrijd 
op zondag delen de dames echt lief 
en leed. De kracht van het collectief 
is van belang.’

Nederlands elftal
Op dit moment behoren vijf speel-
sters tot de selectie van het Ne-
derlands Elftal. Carlien Dirkse 
v.d. Heuvel en Caia van Maasak-
ker, beiden wereld- en Olympisch 
kampioen, Roos Drost wereld-
kampioen en sinds kort Michelle 
van der Pols en Ginella Zerbo. De 
prestatie van SCHC Dames 1 is 
mede de verdienste van oud-inter-
national Janneke Schopman, die 
de afgelopen vier jaar hoofdcoach 
was. Het team staat nu op de derde 
plaats van de ranglijst. De top vier, 
Laren, Amsterdam, SCHC, Den 
Bosch, staat heel dicht bij elkaar 
en haalt vrijwel zeker de play-
offs. De kans is dus zeer groot dat 
SCHC Dames 1 ook dit jaar weer 
meedoet om de titel. SCHC is met 
ruim 2000 leden een van de groot-
se hockeyverenigingen van Neder-
land. De verhouding man-vrouw is 
ongeveer 40-60.

Dames Voordaan 
promoveren naar 

Hoofdklasse
De hockeysters van Voordaan komen volgend seizoen uit 
in de Hoofdklasse Indoor. Bij de playoffs in Rotterdam 
werd promotie naar de hoogste zaalhockeycompetitie al 

na twee van de drie wedstrijden afgedwongen.

Na het districtskampioenschap van vorige week namen de dames uit 
Groenekan het op de vroege zondagmorgen op tegen Groningen. Dank-
zij een goal van Lisa Gerritsen en twee gemiste strafballen van Gro-
ningen, waarbij keepster Ivana Stavasius een mooie redding verrichtte, 
verschafte Voordaan zich met 1-0 winst een uitstekende uitgangspositie.

Maart
In Topsportcentrum Rotterdam stond daarna een wedstrijd tegen Union 
op het programma. Door een groene kaart voor Union kwam Voordaan 
in de eerste helft in een overtalsituatie terecht die maximaal werd be-
nut door Sanne Westerhout. Na rust verdubbelde Franziska Schradi de 
voorsprong. Union kwam nog terug door een uitgespeelde strafcorner 
maar de winst was voor Voordaan. Concurrenten OZ en Groningen 
speelden gelijk waardoor de strijd al na twee wedstrijden was beslist en 
de Voordaanse dames de promotie al konden vieren. Een mooie pres-
tatie voor het team dat voor de winterstop met een mooie eindsprint al 
steeds beter draait in de overgangsklasse en dus met een goed gevoel in 
maart weer aan de veldcompetitie begint.

Lijfsbehoud
Voordaan Heren 1 verzekerde zich eerder al van lijfsbehoud en speelt 
ook volgend seizoen zaalhockey in de Hoofdklasse. Het tweede heren-
team is nog volop in de race voor het landskampioenschap. Zondag 
werd de districtstitel binnengehaald door een ruime overwinning op 
Leusden in de finale. Het werd 6-0 door vier goals van Paul Robbert 
Lankhout, Dirk Verhagen en Jaq Ypma scoorden eenmaal. Op zaterdag 
7 februari strijdt Voordaan in Rotterdam om de landstitel voor reserve-
teams met de andere zes districtskampioenen.

Blijdschap bij de Voordaan dames. (foto Guido van den Burg)

Het team Dames 1 eindige voor het 
eerst als eerste in de Hoofdklasse.



Nootjes
Te koop

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HAARDHOUT ca. 1,5 
kuub m.n. eiken af te halen 
Holl. Rading € 95,-. Tel. 06- 
53717303

Hooibalen, mooi droog 
gewonnen 5 euro p/s. 
Jacobskruid vrij, geschikt 
voor paarden. Tel. 06-3024 
2122 Westbroek. Balen kun-
nen evt. bezorgd worden

Bifinett Joghurt automaat 
als nieuw, € 20,-. Tel. 035-
8200359/ 06-16641083

Nieuwe elektrische Fondueset 
met RVS pan. Dankzij 
de regelbare temperatuur, 
geschikt voor vlees-, kaas-, 
chocolade- en Chinese fondue 
€ 12,50. Tel. 035- 8200359/ 
06-16641083

Trainingspak maat XL Oranje 
/ zwart z.g.a.n. € 25,-. Tel. 
035-8200359/ 06-16641083

Adidas sportschoenen maat 
45 z.g.a.n. kleur wit met grijs 
€ 20,-. Tel. 035-8200359/ 
06-16641083

Tobis, staand dubbelzijdig 3 
in 1 magneet-krijt-whitebord 
h105xb65 cm compleet met 
magneetletters en cijfers, als 
nieuw. € 17,50. Tel. 035-
8200359/ 06-16641083

4 originele witte Loom eet-
hoekstoelen (gevlochten pit-
riet). Hoge rugleuning, gehele 
set van 4 stoelen voor de 
bijzonder lage prijs van € 
39,-. Tel. 035-8200359/ 06- 
16641083

MUTSEN, handschoenen en 
sjaals nu bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Stevige, nette gereedschaps-
kist, metaal, blauw. Afm. 65 x 
20 x20. € 15,-. Graag ophalen. 
Tel. 06-46033975

Zwart dames rijjasje, 
mt.38/40, merk Horka, 45% 
wol. € 30,-. Tel. 06-10119383

Grenensalontafel. h46 
cmxd80 cmxl120 cm met 1 
grote lade. € 30,-. Tel. 030- 
2290804

Leuke feestjurken maat 
s/m, kort of lang, nieuw en 
tweedehands. € 20,-. Tel. 
06-58835508

Kajuitbed beuken-
hout en lattenbodem 
190cmx120/140/110. € 49,-. 
Tel. 06- 33195692

Divers boerenbont w.o. voor-
raadbussen € 2,50. Tel. 06- 
33195692

Deksel suikerpotje € 1,-. 2 
kopjes € 2,50. Theepot € 10,-. 
Tel. 06- 33195692

Kommetjes € 10,-. Tel. 06- 
33195692

Cd en dvd rekken. 
Verschillende modellen van 
kunststof en hout. 15-60 cd's 
en 33 dvd's per rek. Van € 
2,50- € 10,- per rek. Tel. 
06-21162978

B O O D S C H A P P E N - 
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Nieuw trekking zadel, merk 
Wittkop en nieuw gel-zade-
lovertrek. Allebei nog in ver-
pakking. Prijs samen € 35,-. 
Tel. 06-19691119 na 19.00 
uur

Nieuwe Ikea bureaustoel 
kleur rood. Van € 80,- nu voor 
€ 45,-. Zeer solide zwart leren 
bureaustoel, merk Ahrend. 
€ 45,-. Tel. 06-19691119 na 
19.00 uur

Z.g.a.n. groot inklapbaar pro-
jectiescherm. € 25,-. Tel. 030-
2205540

Verzameling bijzondere oude 
Panorama's en Donald Ducks. 
€ 0,50 per stuk. Tel. 030-
2205540

15- delige Oosthoek ency-
clopedie met skai omslag. € 
12,50. Tel. 0346-213073

Twee jaargangen `Vorsten` 
1995 en 1996. € 12,50. Tel. 
0346-213073

Dremel model 576-4 voor 
modelbouw. € 49,-. Tel. 0346-
820494

CASTELIJN & BEERENDS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Te koop gevraagd
TREINKAARTJE van de 
Blokker-actie. Ik wist niet dat 
die liep en was net te laat. Tel. 
06- 33195692

Elektrische 
SCHRIJFMACHINE liefst 
met € toets. Tel. 030-2290041 
( na 18.00uur )

Heeft iemand nog een vel 
CARBONPAPIER liggen? 
Fré Pijpers, tel. 0346-212249

Personeel aangeboden
Ervaren HUISHOUDELIJKE 
hulp met referentie biedt zich 
aan. Voor meer info, kunt 
u contact opnemen op het 
volgende telefoonnummer: 
06-44169882

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030- 2716800
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Analoog kanaal 45 
digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. WINTERTIJD:  ma, wo en vr: 16.00-
20.00u en za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 
coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-
steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.
MPGcoaching.nl

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 
34 in Groenekan.  Zo lang het niet echt vriest, kunt u nog van 
alles planten, o.a. fruit-,loof- en sierbomen, tuinafscheidingen 
zoals coniferen, taxus, prunus(laurier). Tevens ook schutting-
werken etc. in vele maten en prijzen. En verder voor al uw 
tuinveranderingen, aanleg en onderhoud, bomen weghalen 
enz. Nog op voorraad droog of vers open(haard)-hout. 

Kelderlekkage: Info@SITvochtwering.nl Vrijblijvende 
inspectie en offerte

Het Schütz-Projectkoor o.l.v.  Pieter Kramers geeft 
concerten op zondag 1 februari in de Opstandingskerk, 
1e Brandenburgerweg 34 Bilthoven en 8 februari in de 
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 Utrecht. Aanvang 15:30 
uur. Kaarten € 12,50. Te koop in de kerk.  Programma: 
Rachmaninov – delen uit de vespers, Arvo Pärt – Te Deum, 
Cesar Cui – Magnificat, Tsjaikovski – Tebe Poem. M.m.v. 
Carezza Ensemble en Ingrid Wage. Meer informatie www.
schutzprojectkoor.nl

Getuigen gezocht aanrijding 12-01-2015 Groenekan. Op 
Koningin Wilhelminaweg bij de stoplichten werd ik rond 
15.40 uur aangereden door een vrachtauto. De vrachtwagen 
sloeg linksaf naar de Groenekanseweg. Ik stond stil in een 
peugeot 106 donkerblauw voor het stoplicht om rechtdoor te 
gaan. Zijn rechterachterkant raakte mij linksvoor. Wie heeft 
dit gezien en kan getuigen? Graag contact 06-36013481 of 
konijnc@gmail

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Cursussen/ trainingen 
Donderdag 5 februari start er weer een cursus RGM. 
RGM is een oefenmethode, waarbij op het ritme van muziek, 
horen, wordt geoefend. Deelnemers zien symbolen, spreken 
de hierbij horende klank uit en voeren de bijbehorende bewe-
ging uit. Hierdoor activeert u beide hersenhelften tegelijk. 

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

Gezin uit Groenekan met 
zoon zoekt per 1 maart drin-
gend WOONRUIMTE te 
huur. Eventueel aanleun-
woning ter ondersteuning/
zorghulp. Tel. 0346-214154 
of 06- 38255242

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 
10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

Ook voor kleur en perma-
nentbehandeling kom je 
naar BETTY’S CORNER!  
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Ervaren GASTOUDER 
Westbroek heeft nog plaats 
voor een aantal kindjes, op de 
maandag, dinsdag & donder-
dag. Leeftijd 0-4 jaar. Voor 
meer vrijblijvende info: 06- 
53510824

Gevonden op de 
Nachtegaallaan een kadobon. 
Wie is deze kwijt geraakt? 
Bel: 0346- 214384

Te huur: OPSLAG ±50M2 in 
Westbroek. Tel. 06-54218620

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, de prijs moet 
vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
ontvangt u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te 
voldoen. Gratis nootjes max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1

2

3

4

5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  .........................................................................................................................................

Adres  .........................................................................................................................................

PC/Plaats  .....................................................................Tel  .....................................................

“Als je blijft denken zoals je dacht en blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg”

 Dit ga je bereiken:

• Hoe heerlijk is het als je weer meer energie hebt?
En je de dagelijkse beslommeringen weer met plezier kunt doen!

• Hoe fi jn zou het zijn om met je emoties om te kunnen gaan?
En je jezelf in moeilijkere situaties staande weet te houden!

• Hoe geweldig is het om die ander echt te begrijpen?
En daardoor met veel minder con� icten om hoeft te gaan!

• Hoe heerlijk is het als je weet wat er allemaal in je hoofd gebeurt?
Zodat je veel meer rust en gemak ervaart en je comfortabel voelt!

Een interactieve workshop van 6 avonden in 3 maanden met tijd voor én over 
jeZelf, waarna je zult merken dat alles weer een stuk makkelijker en lichter 
gaat. Je krijgt inzichten, praktische tips en oplossingen aangereikt.
Een waardevolle investering, waar jij zelf alleen maar beter van wordt.

Laat je twijfel los en meld je gewoon aan. En mocht je na afl oop niet helemaal 
tevreden zijn, dan krijg je gewoon je investering in jezelf terug.

Voor prijzen, data, tijden en meer zie:
www.elanvitaal.nl of bel mij: 06-33795932

Tot snel!
Ellen van der Tol   jouw persoonlijke levensreisleider

LEUK ÉN INSPIREREND IN
BOERDERIJMUSEUM `VREDEGOED` TIENHOVEN:

WORKSHOP “ONT WIKKEL JEZELF”

“Geen weg is doodlopend
als je durft om te keren”

UITVERKOOP
Tassen, poncho's en 
sjaals 50% korting bij 
Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

UITVERKOOP
Tassen, poncho's en 
sjaals 50% korting bij 
Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Bericht 
Dorpsberaad 

Westbroek 
zie pag. 8!

RGM stimuleert o.a. coördinatie, concentratie, spraak, geheu-
gen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen. Voor 
jong en oud. Opgave bij Carin de Moet tel 030 6017363 of via 
www.mensendieck-debilt.nl

Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbeteren? 
Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week een les 
volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot veel spor-
tervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke woensdag 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meld u aan voor een gra-
tis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel: 06- 30443485 
of surf naar www.drbm.nl

Cursus ontspanningsmassage. Laat je (aan)raken! Leren 
masseren in 5 avonden. Maandag 9 februari – 20 april 
(2-wekelijks), 19.30-22.30 uur. Waterweg 110, 3731 HN, 
De Bilt. Info en aanmelding: 030-2436002. www.balans-
massage.nl
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FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

JOH. VAN DOORN
SCHILDERSBEDRIJF

FC DE BILT
ELINKWIJK

zaterdag
31 januari

aanvang: 14.00 uur

fcdb advertentie.qxp_Opmaak 1  23-01-15  14:08  Pagina 1
advertentie

Dames van Irene winnen niet 
Op zaterdag 24 januari speelde het eerste damesteam van Irene volleybal de uitwedstrijd tegen 
VV Haaglanden, die derde staan in de 3e divisie Regio West. Irene verloor de wedstrijd met 4-0. 

Irene begon de wedstrijd goed en de score ging gelijk op. Aan het einde van de set lukte het niet om punten 
te maken en de Hagenezen wonnen de set met 25-20. De 2e set maakten de dames uit Bilthoven te veel per-
soonlijke fouten waardoor ze ook deze set verloren, met 25-15. Hierdoor verloren zij ook de derde set, 25-10. 
De wedstrijd was voor Irene al verloren, maar de dames konden nog 1 punt halen als ze de laatste set zouden 
winnen. Ze maakten minder persoonlijke fouten en ze boden meer servicedruk. De score ging gelijk op. Toen 
het er op aankwam lukte het de dames niet om punten te maken en de set te pakken. Ze verloren nipt met 
26-24.  Volgende week zaterdag (31 januari) speelt het eerste damesteam van Irene weer thuis in de Kees 
Boekehal. Dan is de tegenstander Majella D1 uit Utrecht, dat 7e staat in de competitie. Hier zijn voor Irene 
weer puntjes te pakken. 

Heren Irene verliezen
Zaterdag, 24 januari, verloor het eerste herenteam van Irene volleybal 
nipt in de uitwedstrijd van degradatiekandidaat Huizen met 3-2.

Irene begon sterk aan de eerste set en liet gelijk zien met welke plannen 
ze naar Noord Holland waren gekomen en wonnen de eerste set vrij 
gemakkelijk, 16-25. In de tweede set gaf Irene het initiatief echter uit 
handen en verloor de set ruim met 25-17.

In de derde set nam Irene weer het initiatief, het won de set met 18-25 
en had nog maar een set nodig voor de winst en de vier punten. Deze 
set ging echter verloren met dezelfde cijfers waardoor een vijfde en 
beslissende set uitsluitsel moest geven wie er met de drie punten aan 
de haal mocht gaan. De vijfde set werd goed begonnen door Irene, die 
na het wisselen van helft op een comfortabele 10-13 voorsprong kwam. 
Dit bleek echter geen enkele garantie te geven, het publiek schreeuwde 
het passievolle Huizen naar een uiteindelijke 16-14 setstand en dus de 
3-2 overwinning.
Zaterdag 31 januari heeft Irene Heren 1, gesteund door de enthousiaste 
supporters, thuis in de Kees Boeke sporthal iets recht te zetten tegen 
Volley Zuid uit Rotterdam.

Salvodames winnen 
met perspectief

Om niet in de onderste regionen van de ranglijst te belanden moest 
Salvo vrijdagavond winnen van Unicornus in Bunschoten. En dat is uit-
stekend gelukt. In een soepel gespeelde wedstrijd overklaste de Maar-
tensdijkse dames hun tegenstander met 0-4. Dit resultaat brengt Salvo 
weer richting middenmoot.

Unicornus had de punten net zo hard nodig als Salvo. Er moest gewon-
nen worden om uit de onderste regionen weg te blijven. Vorige week 
had Salvo al zelfvertrouwen getankt door een knappe overwinning 
waarin zichtbaar was dat een compleet Salvo tot goed volleybal in staat 
is. Deze lijn werd in Bunschoten doorgetrokken. Het talrijke publiek 
zag een Salvo dat in zich zelf geloofde en als een komeet van start 
ging. Bij 0-6 moest de coach van Unicornus al een time out aanvragen. 
Salvo liet zich hierdoor niet uit haar ritme halen en maakte korte metten 
met de tegenstander. De set werd gewonnen met 8-25. In de 2e set kon 
Unicornus beter partij geven omdat Salvo het wat te makkelijk opnam. 
Halverwege de set nam het de regie weer over en maakte de set uit met 
20-25. Hiermee was de tegenstand van Unicornus gebroken. Spelver-
deelster Corine de Ridder kon haar aanvalsters naar hartenlust aanspe-
len die dankbaar gebruik maakten van de mogelijkheden. Nienke Dal-
meijer, Marit van Ee en Nienke v.d. Burg scoorden volop. Gevoegd bij 
de serviceseries van Rianne Diepeveen maakten dat zowel de 3e als de 
4e set met 12-25 werden gewonnen. Gezien het spelbeeld moet dit de 
dames veel vertrouwen geven voor de volgende wedstrijden. Zaterdag 
31 januari speelt Salvo om 16.00 uur in de Vierstee tegen het als derde 
geklasseerde KO-Trivolley.  

Yoga inloopmiddag
Yoga is niet alleen goed voor een sterk en soepel lijf en een kalme 
geest, het brengt ook een positieve flow teweeg, zeker als je in een 
groep oefent. Zondag 1 februari kun je gratis meedoen met een inspi-
rerende introductie over Yoga bij Centrum de Linde, Jachtlaan 15 te 
Bilthoven. De eerste les start om 13.15 uur en de tweede les start om 
14.30 uur. Deelname (aan de gehele middag) is gratis Graag van tevo-
ren aanmelden bij info@yoga-lifeutrecht.nl als je verzekerd wilt zijn 
van een plekje. 

DOS revancheert zich
In een volle sporthal De Vierstee in Maartensdijk namen de spelers van DOS (Westbroek) 

zaterdag niet alleen revanche voor de nederlaag van vorige week maar ook voor de uitwedstrijd 
tegen Viking die DOS verloor. 

Viking draait een goed zaalseizoen 
en staat op een mooie derde plek. 
Na het verlies van vorige week wil-
den de DOS spelers thuis een goede 
prestatie neerzetten. Het eerste 
kwartier van de wedstrijd ging het 
spel in hoog tempo heen en weer. 
DOS was iets sterker dan de tegen-
stander, maar was erg onzorgvul-
dig in de afronding. Verdedigend 
hadden de Westbroekers de lessen 
van de verloren uitwedstrijd goed 
onthouden en gaven zij weinig kan-
sen weg. Richting rust lukte het de 
thuisploeg om iets afstand te nemen 
met een 8-6 tussenstand.

DOS kwam goed uit de kleedka-
mers en kende direct na rust een 
sterke periode. In de tweede helft 
speelde DOS een sterke periode en 
maakte zij het verschil. Viking kon 
niet meer aanhaken en kwam steeds 
moeizamer onder de Westbroekse 
druk vandaan. De laatste minuten 
bij een stand van 17-9 verslapte 
de concentratie en profiteerde Vi-

king van enkele slordigheden in 
de verdediging. De goed leidende 
scheidsrechter floot af bij een mooie 
18-10 einduitslag. Het verschil had 
nog groter moeten zijn, maar dan 
moet DOS het scoringspercentage 
naar een hoger niveau tillen. Kan-
sen creëren de Westbroekers im-

mers voldoende.
Komende week speelt DOS een 
uitwedstrijd in Vinkenveen tegen 
De Vinken. De wedstrijd begint om 
15.45 uur.

Wedstrijdmoment uit DOS – Viking. 
[Foto Henk van de Bunt]

Tweemaal Zes weer 
op de goede weg

De titelkansen in de zaal mogen uit beeld zijn, over ruim twee maanden wacht de hervatting 
van de veldcompetitie. Daarin speelt Tweemaal Zes voor het eerst in haar geschiedenis in 

de hoofdklasse. De resterende zaalwedstrijden zullen vooral gebruikt worden om verder te 
ontwikkelen en het juiste ritme te vinden. 

Zaterdag reisde de Maartensdijkse ploeg naar Ermelo. 
Tegenstander Dindoa speelt geen rol van betekenis in 
deze klasse, maar na tweemaal puntverlies was het de 
vraag of TZ zich zou kunnen herpakken. Helemaal top 
was het nog niet, maar de weg omhoog is gevonden.

Debuut
In de afgelopen weken kon TZ niet in de sterkste 
formatie optreden, zaterdag was het achttal van Eric 
Geijtenbeek weer compleet. De ploeg liet in het eer-
ste bedrijf zien over de beste papieren te beschikken. 
Toch bleef Dindoa nog aardig bij: 10-12 bij rust. Na 
de pauze heerste Tweemaal Zes. Het gaf Geijtenbeek 
de mogelijkheid om twee jonge talenten in te brengen. 
De 15-jarige Renée van Ginkel maakte al eerder haar 
debuut, Emiel van den Berg (17) kwam ook nog bin-
nen de lijnen. Door de winst blijft de tweede plaats in 
Maartensdijks bezit.

Unicum
Koploper TOP liet in dezelfde klasse een punt liggen, 
maar de voorsprong op TZ lijkt onoverbrugbaar. Het 
reserveteam van TZ won ook, zij het nipt. Daardoor 
heeft het tweede team nog een goede kans om te pro-
moveren naar de reserve-hoofdklasse. Dat zou niet al-
leen een unicum zijn, maar ook een mooi afscheids-
cadeau voor de vertrekkende trainer Serge Valk. De 
inwoner van Westbroek stopt aan het einde van dit 
seizoen bij Tweemaal Zes. Zaterdag wacht een heuse 
streekderby, dan komt de selectie van het Houtense 
Victum op bezoek. 

Serge Valk vertrekt als trainer van TZ-2.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Grote plannen voor het 
schoolplein in Westbroek

door Rob Klaassen

De School met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek ontwikkelt grootse plannen voor het 
schoolplein. Om die plannen in vervulling te kunnen laten gaan is de hulp nodig van alle 

Westbroekers anderen. We spraken over deze plannen met Greetje Klein Gotink, directeur van 
de school en Ingrid Stekelenburg, leidster van de peuterafdeling.

Volgens Greetje is er nu al bij de 
school een fantastische schooltuin 
met groente, fruit, bloemen e.d. 
Samen met ‘natuurouders’ maken 
leerlingen daar kennis met alles 
wat groeit en bloeit. Afgelopen 
zomer zijn struiken van het school-
plein verwijderd en zijn er op de 
open plek houtsnippers gestrooid. 
Op deze plek maken de kinderen 
hutten en er is een klimboom zo-
dat er een leuke speelplek voor de 
leerlingen is ontstaan: ‘Dat was een 
enorm succes. Toen is bij ons steeds 
meer het idee gerijpt om een ander 
soort schoolplein te ontwikkelen. 
Samen met de kinderen hebben we 
daar een plan voor gemaakt. Een 

groen schoolplein. Een werkgroep 
samen met ouders heeft vervolgens 
het plan verder uitgewerkt’. 

Natuur
Greetje vertelt dat alle tegels van 
het schoolplein zullen worden 
verwijderd. Het nieuwe plein zal 
uit twee zones gaan bestaan. De 
voorste zone wordt ingericht voor 
sport en spel door er een zandbak, 
een voetbalkooi en een basketbal-
veldje aan te leggen. De achterste 
zone wordt voornamelijk ingericht 
voor natuur en educatie. Hierin 
komen een zitkuil, een heuvel met 
een tunnel/duiker en een boomhut. 
Deze zone is voornamelijk bedoeld 

om door middel van buitenlessen 
het vak ‘natuur en techniek’ te ver-
diepen. Klein Gotink: ‘Uit allerlei 
onderzoek is gebleken, dat leerlin-
gen vooral veel opsteken over de 
natuur als zij hierover met elkaar 
in diezelfde natuur op een ontspan-
nen en ongedwongen wijze kun-
nen spreken. Een neveneffect van 
buitenonderwijs en buiten spelen 
is vaak, dat leerlingen zich beter 
gaan voelen met als resultaat, dat 
hun leerprestaties over de hele li-
nie omhoog gaan’. 

Kosten
Greetje en Ingrid vertellen dat 
dit nieuwe schoolplein, met al-

les erop en eraan, veel geld gaat 
kosten. Hiervan denkt men een 
deel te krijgen van de Protestants 
Christelijke vereniging ‘Vechts-
treek en Venen’, waar de school 
in federatief verband deel van 
uit maakt. Volgens Ingrid zijn de 
leerlingen zo enthousiast over de 
plannen dat zij al spontaan met 
acties aan de slag zijn gegaan om 
zo wat geld in te zamelen. Van het 
coöperatiefonds van de Rabobank 
is er een ondersteuning verkregen 
van 5.000 euro. Ook de stichting 
MENS en zijn Natuur uit De Bilt 
heeft een steentje bijgedragen in de 
vorm van een subsidie van 3.900 
euro. Maar nog altijd is er geld 
nodig. Greetje: ‘Gelukkig hoeven 
we dat niet zelf te doen. We heb-
ben een zeer actieve ‘Werkgroep 
Schoolplein’ die nauwe contac-
ten onderhoudt met bedrijven in 
Westbroek en omgeving en met de 
WOC (Westbroekse Ondernemers 
Club). Veel ondernemers en ouders 

willen graag hun steentje bijdragen 
om het nieuwe schoolplein snel tot 
een succes te maken”. 

Bingoavond 
Ingrid zegt dat er de komende 
maanden acties zullen worden 
gehouden onder de Westbroekse 
bevolking. Op vrijdag 13 februari, 
vanaf half acht ’s avonds, vindt 
er een bingoavond plaats met na 
afloop vrolijke muziek door John 
van den Bosch. Er wordt ver-
wacht dat heel Westbroek zal uit-
lopen om deze feestavond voor 
het goede doel bij te wonen. Dat 
de werkgroep er op rekent dat al-
les spoedig voor elkaar zal komen 
blijkt uit het feit dat er op 21 fe-
bruari er een grote klusdag zal 
worden gehouden met ouders om 
het schoolplein te gaan opruimen, 
o.a. door de tegels te verwijderen, 
zodat kort daarna de inrichting van 
het nieuwe plein echt van start kan 
gaan! 

De leerlingen van groep 1- 2 trotseerden mist en kou voor de foto op het momenteel nog betegelde schoolplein. 
[foto Henk van de Bunt]

Belevingsgerichte 
Winterwandeling 

Op zondag 1 februari kunt u van 10.30 tot 13.00 uur in de Ridderoordse 
Bossen met al uw zintuigen van de winter genieten. U wandelt er langs 
oude hakhoutpercelen en door een parkbos met monumentale beuken-
lanen. De oude beuken worden bewoond door de vleermuis, boommar-
ter, uil en boomkruiper. Deze vorm van wandelen is geschikt voor een 
kleine groep van maximaal 12 volwassenen. Meld je dus snel aan via 
natuurbeleving@ivndebilt.nl of telefonisch bij één van de gidsen. Hon-
den kunnen helaas niet mee. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wandelexcursie 
over Houdringe

Utrechts Landschap organiseert op zondag 1 februari een 
wandelexcursie over Landgoed Houdringe. De start vanuit Paviljoen 
Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt; voorbij de parkeerplaats van 
de Biltsche Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Deelname is gratis.

Afval blijft staan in Bilthoven

Vorige week werd in de Jupiterlaan e.o. het huisvuil niet op de geplande dag opgehaald. De gemeente 
was telefonisch ‘wegens technische problemen’ niet bereikbaar, meldt een bewoner. Het blijft kennelijk 
problematisch om het vuil in 1 dag in de gehele gemeente op te halen. Vrijdag was het ‘vergeten’ gedeelte 
alsnog aan de beurt.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Januari actie: Maandmenu € 20,15

“Wat schaft de pot?”

Woe.
28-01
Do.

29-01
Vr.

30-01

Wildpeper, rode kool, aardappel
en appelcompote 

of
Oosters visje in panko-beslag

met boemboe-saus
of

Couscous met aubergine, dadel, 
pijnboompitten, rucola en vijgenjam

€ 9,50

Woe.
04-02
Do.

05-02
Vr.

06-02

“Grootmoeders hachee”,
aardappel en wintergroenten 

of
Indiase curry schotel met gamba`s

of
Lasagna met mozzarella,

basilicum en pesto

€ 9,50
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